






পঞ্চম খণ্ড)-দ্বাদশ সংখ্যা 

সম্পাদক__ইনগেন্দ্নাথ ন্বর্ণকার। এম, এ. 
মিটি কলেজের ভূতপূর্বব অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক। 

চৈত্র, ১৩১১। 
সপ পা পা পাপা ০ ্ -_শাস্িগ্পসসপপপীপ্পীসস আপা পার" 4০ ০ ০ পা স৯ ৩০ পিজা? 

কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ্াট, প্রেসে” প্রীযননাথ গল দ্বারা মুদ্রিত ৪ 
১৪৮, বহুবাজারস্ট্রীট, “ইয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন” হইতে 

শ্রীশশীভৃষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিভ | 

উন 

১০ পন পাস্প্্ ০১৪ ও জা ০ গজ স্কগা। রা পর হা পক বৃ লা ০ ই 20৮ 
৩৫৮ কি 
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রি কষক। : চৈত্র, ১৩৯৯ 
খঃ 

৪ ৫ উঠ * এ ৮ জহি ৯ জজ 

ইলেক্টোসার্শাপ্যারেল। 
শুক্র ও শোৌণিত পীড়ীরোগে নবধুগ আনিয়াছে। 

ৰ রক্তই মানবদেহে জীবন্তী শক্তি। প্রতিদির্নঃনানা প্রকারে বিশেষতঃ আহার বিহারে অতাচার 
উর্দীচারে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে মানবদেহে বিষ প্রবেশ করিয়৷ থাকে । এই বিধ ক্রমে রক্তের সহিত মিশিত 

ছ্ী দেহাভ্যন্তরস্থ তাড়িতশক্তির হান করে এবং পরিণামে সাধারণতঃ শুক্র ও শোণিত সম্বন্দীয় গীড়চ্উ ২পন্ 
হয়। যে ওষধক্ত্রী রক্তুষ্টির বিষ তিরোহিত করিয়া হাঁস প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তির সামপ্রশ্ত সম্পূরূপ রক্ষা 

ক্ষুরিতে পারে তাহাই প্রকৃত ওষধ ) এই-__ 
“ইলেছে-সাশাপ্যারেলা”ই তাহার একমাত্র আদর্শ। 

ইছণ কি ? চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সন্মত শুক্র ও শোণিত দোষ-সংশোধক এবং ভাঁড়িতশক্তি প্রবর্তক . 
কয়েকটী ছুষ্প্রপ্য বীর্যাবাণ উদ্ভিজ্জ হইতে__নিউইয়ার্ক নগরবাসী খ্যাতনামা ডাক্তার জেমস মেজর এম, এ, 
এম, ডি, মহোদয়ের অনুষ্টিত,_নৃতন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিনিঃস্থত নিধ্যাস। মাননদেহে ইহার ক্ষমতা 

"সীম, গুণ অনন্ত, ক্রিয়। স্থায়ী । 

ইহাতে যে কয়েকটা বীধ্যবান ভেষজ পদার্থ আছে তাহা অন্ত কোন 'উষপে নাই; এব এ গবেষণা- 
লন্ধ মগাাগ্ডণশালী দুষ্প্রাপ্য ভেষজই ইহার এরূপ অসাধারণ গুণবস্তার মূল কারণ। 

ইহপতে কি কি রোগ সারে ?- সর্ঝপ্রকার কারণজাত শুক্র ও শোণিত বিরুতি, বারন, 
আমবাত, গাত্রকণড,, এবং তজ্জনিত দূষিত ঘা, নালী থা, হাত পানের তলায় চামড়া উঠা, শরীরের নানাস্থানে 
কুৎসিত চিহ্ন, নৃতন পুরাতন বাত, গাঁইটে গাইটে বেদনা ও ফুলা, প্রমেহ, শুক্রমেহ, শ্মরণশক্তির হীনতা, 

যৌবন কালোঁচিত সাম্যের অভাব ইত্যাদি শুক্র ও শোণিত সংক্রান্ত সর্ব প্রকার ব্যাধি ও তাহার সহআ্রাধিক 
উত্কট উপসর্গ সমূলে বিনষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করিতে, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে এবং দুর্বল ও জরাজীর্ণ দেহ 
সবল ও কান্যক্ষম করিতে ইহা অতুলনীয় ; তাই-_ 

ডাক্তার মেজরের ইলেক্টে? সার্শাপ্যারেলা 
আজ ভারতের সর্বত্র সমাদৃত ও পরিব্যাপ্ত 4 প্রক্কৃত গুণ আছে বলিয়াই ইহার বিক্রুর় এত অধিক-- 

বিক্রয় বাহুল্য হেতুই আজ এত নকলের স্যষ্টি! ক্রেতাগণ সাবধান ! !. 
“ইলেছ্টে। সার্শাপ্যারেল।“র প্রত্যেক শিশির রঙ্গিন কভারিঃ বাক্ে__ 

বটিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা আমাদের ট্ডেমার্ক দেখিয়া লইবেন। 
আদি ও অকৃত্রিম ওষধ পাইতে হইলে বোম্বাই কিম্বা কলিকাতার ঠিকানায় মেসাস”“ভব্রিউ, মেজর 

কোম্পানিকে পত্র লিঠিবেন; অথবা কলিকাত! মেসার্স বটক্ৃষ্ণ পাল এও কোম্পানীর দোকান পাইবেন 
এই উভয় স্থান ব্যতীগ আর কোথাও প্ররুত ওষধ পাওয়া যায় না। 

_. পইলেন্ত্রে 1*নার্শীপ্যারেলা” সকল দেশের সকল খতুতে উল্লিখিত রোগ সমূহের সকল অবস্থায় 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, রোগী অরোগী সকলেই নির্বিট্রি সেবন করিতে পারেন। 

ইহাতে পারদাদি কোনপ্রকার দুষিত পূদার্থের সংশ্রব না থাকার যত্নের স্কট নির্দোব ) সানাহারে 
কোন কঠিন নিয়ম না থাকার ধনী দরিদ্রের সমান অধিকার । | 

_. ইলেক্টে,-সার্শাপ্যারেলার মুল্যাদি, _সর্কপ্রকার তীষার ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত ৮ দিন 
'সেবলোপষোগী প্রত্যেক পিশির মুল্য ২২ টাকা, ৩ শিশি ৫০, ৬ শিলি১০* টাকা, ডজন ২*১ টাকা 
গ্ল্যাকিং ও ভাাকুমাগুল ইন্যাদি বথাক্রমে দ* ) ৮৮০১ ১1০১ ১৪০ | | উর 



. মে খণ্ড, ১২শ সংখাণ। 

ফ্রিমেল 
অদ্বিতীয্ন বিধন্্র এবং যাবীয় ক্ষত রোগের আঁশ 

ফলপ্রদ উষ্ধ বলিয়। প্রাতপন হইয়াছে। 

ক্রিমেল। 
পারা ছুধিত কুংসিত অর্জিত ক্ষত রোগে 

আভ্যন্তরিক এবং ব্যহিক উষধরূপে সেবন করা 

যাইতে পারে। ইভ! দ্বার ক্ষত 'প্রশারিত হইতে 
পারে না, যাবতীয় সালসা অপেক্ষা মতিশয় প্রবল 

শোনিত সংশোধনের শক্তি থাকায় ইহা অপেক্ষা 
উত্রুষ্ট সালসা বা ক্ষতন্ধ উধপ 'আঞ্ও আবিষ্ুত 

হয় নাই বলিলে অতুযুক্তি হয় না। নালী ঘা, শোধ, 
এবং কউপদংশিক ক্ষত মাত্রেই আমরা কেন আনেক 

পো এশা 

ন্ুবিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যবহার করিতে পরাঙশ দিবেন । 

অ।পনি অন্য ওষধ 
শ্াবহার করিবেন না। পরীক্ষিত উষণ ব্যবাচর 

করাই উচিত । যে কোন ক্গত রোগে আপনি ইহার 

বৈগাতিক ক্রিয়া দেখিয়। বিস্মিত'ভইবেন ইভ আমরা 

বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি । -ছুষিত ক্ষত এবং পীড়। 

সমুহের বিশেষ বিবরণ সংবাদ পত্রে দেওয়া বিপের 
নহে । রোগের আনুপুব্বিক বিবরণ আমাদিগকে 
লিখিলে আমরা আপনাকে আর বিশেষ বিবরণ 

জাত করিব। সমস্ত পত্র অতি গোপনে রাখা হয় 

সেজন্ত কোন চিন্তা নাই। 

মূলা বড় শিশি ১/০৪সাত সিকা। 
ছোট শিশি ১২ এক টাকা। ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র 

এম্ পাল্ এণ্ড কোং 
৮. কেমিষ্টস্ 

$ ৪৮ নং বহু বাপ্গার সীট, কলিকাতা? 

কষক | 
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.ঘুখার্জী ও টি, এন, মুখাজী প্রণীত। মূল্য ।* আনা । 

বিলাতী সবজী চাষ |--0: 
[১7906091 087057706 28/5 1 মন্সথনাখ মিত্র. 
বি এ, এফ, আর, এচ, এস) প্রণীত । মূল্য ॥* আনা 

স্থলে ।* আনা, বাধাই 1৮৬ আন! । রী + 

*. ক্কৃষিকার্ধ্য-. পপ্ডিত. শ্রীকালীময় ঘটক গ্রণীত 
মূল্য ।--বঘক ছ।ফিল। 10%% 



95 ট 
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খৃত্তিক! পরীক্ষা! । 
যে কোন জমি পরীক্ষণ করিতে ভটলে তাত।1র 

কোন স্থানীস্হইতে ৯ ১৬" ৮৬০ উঞ্চ পরিমিত 
মাটী লইয়া] এক্টী কাঠ কিবা কাগজের বাক্সে 
পুরিয়া পাঠাতে হইবে যেন মাটীর চাপটা ভাঙ্গিয়া 
না্ায় । সারের নমুনা কাগজে মুড়িয়। প্াঠাই- 
লেই চলে । সার ও মৃত্তিক! পরীন্ষার্থ মম্বরগণের 
পক্ষে নিয়লিখিত কপ বায় নির্ধারিত হইয্লাছে। 

ঘত্তিকার আংশিক বিশ্লেষণ অর্থাৎ তাহাতে 

কদম, বালি জাম্তব বা অন্ঠান্ত কি পদার্থ আছে 
এ বা সেই মৃত্তি শর উন্নতি নাধন হইতে 

পারে রি ৮২ 

মুত্তিকার বিশেষ বিপ্লেষণ অর্থাৎ কি পরিমাণে 
উক্ত প্ সকল আছে ইত্যাদি, স্থপ্রাণুহুপ্ম রূপ 
পরীক্ষণ | * ২৫৭ 

এতদ্বাতীত মেম্বপ্লগণ বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির 
ফলক্ষুলমেত একটী -ব1 ছুঈটী ডাল পাঠাউলে 
তাহার নাম নিশ্চয় করিয়া “দওয়। হয়। ব্রটিং 
সাগজের ভিতর রাখিয়া অল্পে তল্লে চাপিয়া 
মোড়ক করিয়া স্যাম্পল ডাকে পাঠালে উজ্ভ 
নমুনা অনেকট। অবিকৃত অবস্থায় পৌছিতে পারে। 

ক্ষেত্রে কীটাদ্রির উপদ্রব হষ্টলে সেই ক্ষেত্র 
হইতে ছু একটী কীট ধরিয়া পাঠাইলে সে গুলি 
কি গ্রাতীয় কীট এবংকি উপায়ে বা সেই আপ 
প্রতিকার হইতে পারে বলিয়! দেয়] হয়। 

আই, জি, এ, ইন্দেক্ট কিলার 
মা বা 

৯৮ - উদ্যান ও ক্ষিক্ষেত্রর ফসল নষ্টকারী যাবতীয় 
কী, পতঙ্গ ন্গ৪ ক্ষেন্জ- হইতে দুরীতভৃত করে। 
ধোকার হাত হইতে রঙ্গ! পাইতে ইচ্ছ। করিলে 

প্রতেকউদ্যান পালকের ও কৃষকের এক কোটা 
টাকা, ঘরে রাখা আবশ্তক। 
ডে একটা: বট] /১ সের জলে গুলিয়া যে আরক 
প্রন্থৃত.. হইবে তাহা পিচকালি দিয়া ক্ষেতে বা 
বাগানে, ড়াইলে, €পাকা তৎক্ষণাৎ, সে স্থান 
পরিত্যাগ কু ১১৫ 

০ ইহাতে গাছ নই হয় না বা ফুল ফল বিকৃত 
নাতি অল্প আরকে কাজ হয় বলিয়ং ইহ1 এ 

প্রকার সকল আরক অপেক্ষা উৎ্কুষ্ট ও সস্তা । 
: “থক: কোটা ১৭ বাকা 4৯, ২৪ বটীক। ১1০ 
টাকা, ॥. প্যাকিং ও মাগুল ** স্বতন্ত্র লাগে। 

তত, ১৬১১ 
সূচী পত্র | 

(কষক চৈত্র, ১৩১১ সাল ) * 

[লেখকগণের মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন।] 
বিষয় । পত্রাঙ্ক । 

বিবিধ সংদ ও মন্তব্য ২৬৫ 
বাব সার ২৫৫ 
পুষা কলেজ 5 ২৬৩ 

'পাটে জল দেওয়া নিধনে মাইন ২৬৬ 

খনিতত্ববিদ্যা শিক্ষার স্থযোগ ২৬৭ 
প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ ২৬৭ 

বাগানের মাসিক কাধ্য-_বৈশাখ ২৬৯ 
পত্রা্দি | ২৭৪ 
আমাদের কাজ ০০০ ২৭৩ 

৬৬ প্রাক্কত ধর্খের সহিত উ টদ্ি-লীবনের ; 
সম্ঘজ | রঃ »০০ ২৭৬ 

উদ্ভিদের টিন ২৭৯ 
দেশী শাক ২৮৩ 

গোলাপ প্রসঙ্গ ১৮৬ 

কুষি বিজ্ঞান সন্বন্থীয় 

রসায়ন পরিচয় |: 
শিবপুর কলেজের কুষি-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও গবর্ণ- 

মেণ্ট কবি-বিভাগের কম্মচারী। শ্রীযুক্ত ?িবারণ চক্র 
চৌধুরী প্রণীত । মূল্য ১২ এক টাকা মাও্র। 

বাঙ্গাল! ভাষার কৃষি রসায়ন বিজ্ঞান আর নাই। 
এই পুস্তকে কি উপায়ে কৃষি কর্ম ও কৃষি উন্নতি 
সম্পাদন করিতে হয় তাহা বিশদরূপে প্ববৃত হুইঠাছে। 
বিভন্ন মৃত্তিকার উপাদান ও বিভিন্ন গাছ গাছড়ায় 
প্রয়োজন অন্রাসারে,সার নির্বাচন ও ব্যবহার, মনুষ্য 

ও কৃষি কন্মেপযোগী পশুদিগের আহাধ্যের গুণাগুণ 

বাখ্যা ও ব্যবহার ও অন্তান্ত কৃষি রসায়ন সম্বন্ধীয় 

জ্ঞাতব্য বিষয়, সাবান, পালো, শর্করা, ভিনিগার 

প্রহতি প্রস্তত প্রণালী ও গুণাগুণ বিচার প্রভৃতি 

যাবতীয় বিষয় সন্নিবি্ থাকায় এই পুস্তক কৃষক, 

গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজ, সর্বসাধারণের বিশেষ 
গ্রুয়োজননীয় হইয়াছে । | 

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ্রে৮ ভিরেউ ভীযুক্ত ম্যাক্স” 
' সাহেব বাহাদুর ও সকল, প্রধান, প্রধান সংবাদ পত্র * 

এবং অন্তান্ত কৃষি বিশারদ মহোদয়গণ এই পুস্তকের 
যথেষ্ট প্রশংস। করেন কৃষক অফিস, । 



মর কুষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মানিক পত্র ?. 

গারো. 

মে খণ্ড। বৈশাখ, ১৩১১ সাল। ৯ম সংখ্যা 
রগ 

পত্রের নিয়মাবলী। 
“কুধীকে”র অগ্রিম বাধিক মূল্য ২২। প্রতি 
সংখ্যার নগদ মূল্য ৬০ তিন আনা মাত্র। 

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক 
সংখ্যা রুষক প্রেরিত হইবে । 

'অ'দেশ পাইলে, পরবন্তী সংখ্য। ভিঃ পিঃ তে 
পাঠাইয় বার্ষিক মূল্য আদান্ম করিতে পারি । 

পত্রার্দি ও টাক! ম্যানেঙ্ারের নামে পাঠাইবেন । 
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সর পেস পি 

1 ১ - 

শ চি 
পে 

পি লিজা কুষকের গ্রাহকগণ প্রর্তি। 

রলুষকের চতুর্থ বর্ষ সম্পূর্ণ হইল। বর্তমান ১৩১১, 

লালের বৈশাখ মাস হইতে কৃষক পঞ্চম বর্ষে পদাপণ 

করিল। কৃবকের গ্রাহকগণের মধ্যে যাহার পঞ্চম 

থগ্ডের বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই তাহার! যেন সত্বর 

পাঠাইয়া দেন নতুবা ইচ্ছা করিলে জ্যেষ্ঠ সংখ্যা 
ভিঃ পি: তে পাঠাইয়া মূল্য আদায় করা হইবে। 

ইতিমধ্যে গ্রাহকগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইবেন। 

তরস| করি ভবিষ্যতে ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়! অনর্থক 

এসোসিয়েমনের লোকসান করিবেন না। 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য । 

দ্বেশীয় শিল্প বিগ্ভালয় ।-_আমরা সেদিন ইগ্ডয়ান 
আর্ট স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম। ইগ্ডিয়ান আর্ট স্কুল 
১৭ নং প্রীনাথ দাসের লেনে অবস্থিত । শীযুক্ত মন্মথ 
নাথ চক্রবর্তী এই স্কুলের স্থাপনকর্তা | ইনি কয়েক 
জন প্রসিদ্ধ শিল্পীর নিকট শিল্পবিদ্য। শিক্ষা করিয়া- 
ছেন। ইহার চিত্রাঙ্কনে শিল্পচাতুর্ধা রিশেয প্রশংসা 
যোগ্য । এদেশীয় ছাত্রগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিক1 
নির্বাহ করিতে পারে এই উদ্দেস্টে মন্প্ন বাবু ্ কুলটী 
্বাপন করেন। আমরা দেখিয়া! হী হইলাম 
কাহার সে উদ্দেষ্তা সফল হইছেছে, অনেক গুলি 
বালক এ স্কুলে শিল্পপিক্ষা করিডেছে।” এখানে 



ম *.. এ কষক। 
নিন নানি ০০৮ হি-স্তল ২০৩ এত 

ফটোগ্রীফ, গেস্টিং, ডা! উমম্যান, অয়েলপেন্টিং, 

এএনগ্রেভিং প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া! হয়, যাহাতে হাতে 
কলমে বালকগণ শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্ত 

প্রচুর ঘস্ত্রাদি সংগৃহীত হুইয়াছে। অনেক বালক স্কুল 
হইতে উতভভীর্ণ হুইয় গিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা 

নির্বাহ করিতেছেন। মন্মথ বাবু স্কুলের স্থাপন 

কর্তা, তন্বাবধারক এবং প্রধানশিক্ষক । ফটোগ্রাফী 
বিভাগের তত্বাবধারক শ্তাম বাবুর মত্ব এবং শিক্ষার 
পদ্ধতি দেখিয়া আমর, বিশেষ আহ্লাদিতু হইলাম । 
এন্গ্রেভিং বিভাগের শিক্ষক গোপীমোহন বাবুর 
কার্যা বিশেষ প্রশংসাধোগ্য ।'আমর! স্থুলটা দেখিয়া 
স্থখী হইয়! ইহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি। 

বস্ত্রশিরে জাপান ।- বন্ত্রব়ন কফাঁ্যে জাপান 

বছপ পরিমাণে কলের তাত (2০৮৪৫ 1090) ) 

ব্যবহা. করিয়া থাকে । 
জপ্রতি চন্দননগবের মিঃ বি, কে ঘোঁষ (00৮01) 

19100660011 [২০-৭০-7৪05 ) একটা 

পদদ্ধারা চালিত ৪৮ ইঞ্চি মাপের লুম আনাইয়! 
ব্যবহার করিতেছেন বিশেষ স্থবিধা এই যে, এক- 
“দিনে একটা অল্প বয়ক্ষ বালক বা বালিক1 ছুই খান! 
কাপড় বন করিতে পারিবে । প্রতি মিনিটে৮০ 
হইতে ১** পিকৃ পধ্যস্ত কাধ্য হইতে পারে। যদি 
কেহ এ বিষয় জানিতে চাহেন, চন্দননগরে উক্ত 

ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া বোধ হস্গ জানিতে পারেন। 
সিনা 

গৌধুমের মূল্যবৃদ্ধি ।-মার্কিনের শিকাগে। নগরে 
গমের দর খুব চড়িয়৷ গিয়াছে । তত্রত্য ব্যবসায়ী- 
িগের বিশ্বার, প্রাচ্য এসিয়ায় যে সমরানল প্রজ্বলিত 
হইয়াছে, তাহাতে নান! দেশ হইতে গরোধূম সংগৃহীত 
হইবার সম্ভাবনা এবং গমের কাটতি আরও বৃদ্ধি 
পাইবে বলিয়া শী নিশ্চয় করিয়াছেন। 

৮০১ 

. সম্পাদাকর . নীতিএশিক্ষার অভাব ১ কতিপত 

সহযোগী পত্রিকা “ক্কষক' হইতে অবাধে প্রবদ্ধাদি 

উদ্ধত করেন অথচ ক্কবকেন্ বা লেখকের নামোন্েখ 

. বন্ধিত হইয়াছে । 

বৈশাখ, ১৩১১ 

করেন না। উক্ত প্রবন্ধাদি যাহাতে বহুলরূপে প্রচার 
হয় তাহাদের এই সাধু উদ্দেস্ত থাকিতে পারে কিন্তু" 
পরের লেখাটা নিজের বলিয়া প্রচার কর! বড় যুক্তি- 

যুক্ত বলিয়া বোপ হয় না। তীহারা যদি ভবিষাতে 

সাবধান না হন তাহা হইলে আমর! তাহাদের 

নামোল্লেখ করতে বাধ্য হইব। 

বীজ বিতরণ ।-যুক্ত প্রদেশের কৃষিবিভাগ বীজ 
বিতরণ সম্বন্ধে উত্তম পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 
কানপুরের বীজগুদামে নগদ মুল্যে নানাবিধ বীজ 
পাওয়া যায়, এতডিন্ন প্রত্যেকজেলায় একটি সরকারী 

বীজগুদাম আছে। তথ! হইতে কৃষকের! ধারে 
বীজ লইতে পারে । ফসল তুলিবার সময় এঁ বীজ 
এবং তাহার উপ: আর শতকরা ২৫ গুণ পরিমাণ 

বীজ দিয়া উহা শোধ কারয়া দিতে হয়। প্রত বৎসরে 
গম, জই এবং ভূট! বীজ ছুই হাঁজার মণ বিতর্ঠিত হয়। 
গত বৎসরে আফ্রিকার জই, জৌনপুরের ভুট্টা এবং 
মুজাফঃরনগরের গমের যথেষ্ট কাটতি হয়। এইরূপ 
ব্যবস্থায় কৃষকরুন্দের যথেষ্ট উপকার এবং গব্ণমেণ্টের 
কোন ক্ষতি নাই । আমাদের দেশেও ইহা প্রচলিত 
হওয়া একান্ত আবশ্য শীয় হইয়! পড়িয়াছে। 

শস (() সস 

চন্দন বুক্ষ | চনান বৃক্ষ (১কা)ড]আা। £ঠ0এ 

[.100) মহীশূর 'রাঞ্জেই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া 
থাকে । “ইগ্ডিয়ান ফরে্টার” নামক পত্রে টঈমঙগন 
সাহেব লিখিতেছেন যে, কতিপয় বৎসর পূর্ববে তিনি 

সরকার প্রদেশে কতকগুলি মহীশূুরজাত বীজ বপন 
করেন। কালজামের কতকগুলি গাছের নিচেই 
এই তলা ফেল! হয়।* চারা তুলিবার সময় দৃষ্ট হয় যে 
উহাদের মূল জামের মূলের সহিত যুক্ত হইয়াছে এবং . 

“যে সমস্ত চারার মূল উত্ত প্রলাঁরে যুক্ত হইয়াছে, 
তাহার! অযুক্ত মূল সমস্থিত চারা অপেক্ষা সমধিক 

চন্দন যেকোর্ন কোন শ্বলে পর 
বৃক্ষজীবি,হয়, তাহা অনশ্য ইতিপূর্বে অনেকেই 'লক্ষ্য 
করিয়াছেন। কিন্ত জামবৃক্ষের সহিত মূল সং যো- 



৫ম সা ১ম অংখ্যা। 

মের নি প্রথম ব উদাহরণ । 
বীজ ফেলা হইয়াছিল তাহাতে চারাঁও বেশ সতেজ 

হইয়াছিল, কিন্তু টমসন সাভেক পাতাসারই উহার 
কারণ বলিয়! নির্দেশ করেন। 

টিটি 

গত বৎসর বরাকরের লৌহ ব্যবদায়ের বিবরণ 
পাঠ করিলে বুঝা যায় যে ভারতীয় লৌহের নুসময় 
অঞ্সসয়াছে। ১৯০২-০৩সালে উৎপর লৌহের পরিমাণ 
৪৩,৬৬৩ টন, মূল্য ২৪১,৪০,০৯*২। তৎপুর্র্ব বৎসরের 

উৎপন্ন লৌহের পরিমাণ ৩৭,২৭৫ টন, মূল্য 
উত্তরোত্তর এই ব্যবসায়ের উন্নতি 

থাকিয় 

২৪১০৯ ০০২। 

হইলে আমাদের অনেক টাকা ঘরেই 
ষাইবে। 

বোস্বাই প্রদেশের উদ্ভিদ সমূহ থিয়োডোর কুক 
প্রণীত(]78017, 01 000 179809110০1 1301110%5 

১5 ১,৩০০ 0০০15 0.1. 17৮09161]) এই 

খণ্ডে বোম্বাই প্রদেশের সাইসারুবাসিবর্গ হইতে 
শিশ্ষীবর্গ পধ্যন্ত ১৫ ব্গীয় উদ্ভিদ সমূহের বর্ণন! প্রদত্ত 
আমরা ইতিপূর্ব্বে বোশ্বাই ন্যাচারাল হিষ্বী সোসাইটির 
(13017027 20001 2150015 ১০০1০৮ ) 

পত্রিকার উড্ভুয়া এবং অপরাপর উদ্ছিদ তন্বন্ঞ পণ্ডিত 
প্রণীত বোথ্াই 'প্রদেশীয় উদ্ডিদ দবন্ধে প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছি । সেই সমুদয় অপেক্ষ! বর্তমান পুস্তকের 
বর্ণনা গুলি অধিক সমিচীন বলিয়া বোধ হইল। 
কুক সাহেব ইতিপূর্বে পুণার কলেজ অব. সায়েন্সের 
প্রিনসিপ্যাল এবং পশ্চিম ভারতের 13071081 

581%)র ডাইবেক্টার ছিলেন। ইতিপূর্বে ও তিনি 

উদ্ভিদতত্ব সম্বন্ধে কতিপয় এউৎকুষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার উদ্ভিদতত্বের উপর বিশেষ 
অনুরাগ, সুতরাং তাহার পুস্তক যে উতকষ্ট হইবে 
তাহা বিশেষ বিচিত্র,নহে ॥ 

ও 

পদ্থ | প্ীকষ্ধধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, 

ও প্রহীরেন্ নাথ দত, এম, এ, বি, এল সম্পাদিত 
ও কলিকতা থিয়লফিক্যাল *সোসাইটী হইতে 

গামলায় যে সমস্ত প্রকাশিত? বারধিক মূল্য ১০ মফঃম্বলে ১1৮০ । 
একখানি মাসিক পত্রিকা । প্রতি সংখ্যায় ন্যায়, 
দর্শন, জ্যোতিষ, পৌরাণিক কথা ও হিন্দুধশ্মের 
সারতত্ব সম্বন্ধীয় ' অনেক সাঁরগঞ্ড প্রবন্ধ বথারীি 

বাহির হইতেছে । পত্রিকা খানি "ভাবুক মাত্রেরই বড় 
'আদরের জিনিষ। * 

গোবিন্দপুর পরীক্ষা ক্ষেত্র । 

গত বৎসর এসোসিয়েসন নিয্পিথিত কয়েকটি 

পরীক্ষায় হন্তঞ্গেপ করিয়াছিলেন। কুষি-বিনক 
পরীক্ষা, বিশেষ বন্র এবং দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ তাত] 5 

অনেকেই অধগত আছেন। ছুই এক বৎসর মণ 

এই সমুদয় পরীক্ষা সম্বদ্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 

উপনীত হওয়া যায় না। তথাপি গত বংসরে 

সমস্ত কার্য আরস্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিজে 
প্রদত্ত হইল। 

১ম পরীক্ষা £-জোয়।র। 

“কণিকাতার বাজারে পশুখাদ্য শস্তের হশ্রাপযতা 

দূরীকরণার্থ প্রচুর তৃণার্দি শস্ত উৎপাদনের প্রকু 
উপায় নিদ্ধারণ”--গত বৎসর আমাদিগের গোবিন্দ- 

পুর কৃষিক্ষেত্রে পশুখাদ্োর জন্ত জোয়ার এবং জই 

উৎপন্ন হইয়াছিল। 

এক বিধ! জমি জোয়ার চাষের জন্য নির্দিষ্ট 

হয়। জমির প্রাকৃতিক অবস্থা নিকৃষ্ট দৌয়াশ। 

জমিকে তিনটি সমান ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই 

রূপ বিভক্ত খণ্ডে জ্যৈষ্ঠ 'আবাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে 

ক্রমান্বয়ে ২৭ ছটাক হিঃ জোগ্নান্ত বীজ বপণ কর! হয়। 

কোন রূপ দার প্রয়োগ করা হয় নাই। চারাগুলি 

£৯১৬” ইঞ্চি অন্তর রোপিত হইয়াছিল। অপরা- 
পর পাইট ভুট্টার স্তায়। প্রত্যেক বারেই ফল প্রসব 

করিবার পূর্য্বে ফদল তুপিয়া লওয়! হইয়াছিল। 



বৈশাখ, ১৩১১ ৪ টড 

বপনের |. [শিস বীজের | উৎপাদিত 1 ফসল নর 0 লময় | সময় . ৭ রা 
লুলললিজলসী | . রে ৰ এ ০ শা শিপ চা ০ 

ষ্ঠ । | ১মবার্ ভাদ্র ২৭ |. ৩১ মণ 
ূ নোপিত ছটাকি 

7 পা টি 
আধাঢু রং হয় বার ক্কীর্তিক ঁ “২৯ মথ 

, 'রোপিত্ | ূ 
টিক 

| শ্রাবণ | ওয়বার | পৌষ হত ২৬২ মণ 
€ ৃ রোপিত 

লটকন 
উপরোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে, মোটের 

মাথায় ৮৬০ মধ'খড় উৎপন্ন হয়। এতদ্বাতীত ক্ষেত্র 
হইতে শেষবারে যে সমস্ত গোড়া! তুলিয়৷ লওয়া 
হ্টুয়াছিল তাহার ওজন ৫ মণ (শু) আয় ব্যয়ের 

হিসাব নিম্নরূপ । 

বীজের মূল্য /০ উৎপন্ন খড় ৮৬২ 
চাষের খরচ ৫7১৫ গু হইয়! প্রায় ৬, 

গাদি দেওয়। ২২. মনে পরিণত হৃয় 

ক্ষৃতি ৩২ মণ ১৮০ উবার মূল্য ॥* মণ 
| --৮৪৮/১৫ হিং “সী 

লাস,” ২২১/১৪ 

( উৎপন্ন খড়ের পরিষাণ জমি উত্তমরপ করধিত হইবে 

এবং সার দিলে ) যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইৰে তাহাতে 
কোন সঙ্গে. নাই |” বর্তমান বংসরও জোন্নার 
নবদ্ধে অভিনব গ্রগাহীতে প্রা আহত হইবে । 

২য়৩--কা। : : ্ 

চজনিও, অঙগারীয়পদার্থবুক্ত:. মধ্যম : কাস 

পরিমাণ ১ বিধা+. প্রকরার €লাক ছারা কর্ষিত। 

বীজের পরিষাণ। রদ মণ; ফলনের সময় 
অগ্রহায়ণের শেষ ভাগ। | 

পাইট। মৃত্তিকা প্রস্তর হইলে বীজ বুনিবার 

[এ পুর্বে মই দেওয়। হয় এবং বুনিবার পর রুল স্বারা 

জমি জমাট করিয়া! দেওয়া হয়। তৎপরে ফসল বড় 

হইলে একবার জল সেচন এবং একবার নিড়ান 

আবশ্তক হইয়াছিল.। 

ফনল। চৈত্র মাসের প্রথমে ফসল তুলিয়া লও 
হয়। শন্তের পরিদাণ ৮ মণ এবং খড়ের পরিমাণ 

, ৯ মণ ২৪ সের। 'আয়র্যয়ের হিসাব নিম্ন রূপ ৯ 

বীজের মূল্য ১ ৮ মণ জইর মূল্য 
চাষের থরচ ৫%৯ মণ ৩২ হিঃ ২৪২ 

গাদি দেওয়া সে ৯ মণ ২৪ সের 

শস্য সঞ্চয়ের অন্ত _ খভ্ের মূল্য 
চাল! প্রস্তত্ব ১/%৭  মণ॥০ হিঃ ৪৪১৫ 

এ *--8৮/০৩ চ 

লাভ ২৯//২৫ 

জই কিছু বিলম্বে বপণ করা হইয়াছিল। তজ্জন্ত 
ফসলের পরিমাণও কম হইয়াছে। 

জোয়ার এবং জই এই উভয়ই উত্তম পণ্ড খাদ্য । 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, 

উভয়েই যথেষ্ঠ পরিমাণ পুষ্টিকর উপাদানসমূহ বর্তমান 

রহিয়াছে । সুতরাং পণ্ড খাগ্ডের জগ্তড এই সমস্ত 
উত্ভিদের প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয় | এতন্তিন্ন ইহাদের 

চাষের অন্ত উৎকৃষ্ট অমি কিন্বা অধিক চাঁষের আবশ্যক 
হয়না । যেকোন জমি( বল ঘষে সমস্ত জমিতে 

জল উঠে তৎসমুদক় বাত়ীত) ইন্থা্দের পক্ষে উপযোগী। 

কিন্ত কি প্রথালীতে চাষ করিকো স্বপ্নতম ব্যয়ে উর্ধতম 

হারে ফসল পাওয়া খাইতে পারে, তাছ! - পরীক্ষা 

মাপেক্ষ। আমর! ভবিষ্যৎ পরীক্ষা সমূহ উক্ত তবের 

অনুসন্ধানেই মনোযোগ গ্রদ্ধা করিব।, 

' মল খংরক্ষণ সবে পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ কর! : 

হইয়াছে। গ্ানাস্ত: বানানে তাহার বিষ্কুত আলোটিন! 
ধর! গেল 



খু ১ম সং খ্যা | 

“মা বাদাম 1 ইতি গবর্ণমেক্টের রিপোর্ট: 
পাঠে জানা যায় যে, বিগত সন ১৯০৩ সালের ১০ 

ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বোষে প্রদেশে ৭৭,৫০* একরু 

জমিতে মাট-বাদামের ঢাষ হইয়াছিল তকম্মণ্যে ব্রিটিশ 
চিন্বীক্ট সমুহে ৬২,৪** একর ও দেশীয় রাজ্যে 
১৫,১০০ একর বলির! জানা যায় । মাহা গত বৎসর 

[ অপেক্ষা শতকরা ১১ ভাগ অধিক এবং বিগত পন 
নলরের গড় পড়ত। অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ অল্প 

এবংঞ্সান্দ্রাজ বিভাগে বিগত ডিসেম্বরের শেষ পর্যস্ত 
১৮৯,৩০০ একর জমিতে মাট-বাদামের চাৰ করা 

ভইয়াছিল। গত ১৯*২ সালের এই সময়ে শতকর! 

৯ ভাগ কম হইয়াছিল কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরের 
গড় পড়তায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। 

বিগত পাঁচ বৎসরে কি পরিমাণ মাট বাদাম 

বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে তাহার তালিকা-_- 

সন «5 বোম্বে হইতে নান্্রাজ ইইতে 
৬. হনান হনব 

১৮৯৮-৯৯ ৭৬,৭২৮ ১০২৯৬ 
১৮৯৯-১৯০৩ ১৩,৯০৪ ১,৩১১৮৪০ 
২১৯০০-০ ৬৮১৯৬৩০ ২১০২০৩৭২ 

১৯০১-০২ ৯৮২৯৮ ৯১৮৭১০৪৮ 
১৯০২-০৩ ৫২১,৭৩৬ ৯,৮২,৬৮৩ 
১৯০৩-5০৪ (৯ মাস ১ ২৭,১১০ ৮১৫৮১৩৪৫ 

সন অন্ঠান্ত বিভাগ হইতে সমষ্টি 
হন্দর হন্নর 

১৮৯৮-৯৯ ৭৩৭ ৮৭১৭৬১ 
১৮৯৯-১৯০৪ ১৭৫ ১,৫৫,৯১৯ 
১৯০০-০১ ১২৩ ২,৩১১৭৫৫ 
১৯০১-০২ ১৫৯ ১০১৮৫১৪১৫ 

১৯০৯-০৩ ২১৩ ১০১৩৫১৬৫৯ 
১৯৯৩-০৪ (৯ মাঁস),৪১৩ ৮১৮৬১৯৬৮ 

১ তেবিতন০0বঞ [হাওর 07, 
১০1০ 95 (5 10110001081 1019062120৫ 

20৬৪ 10£965155 0 021০0062, 0905157- 
2015 (077) 0৮০৯ 50512117৮75 805 
8074110৬002, 081০5650099 
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*১০৩ জন মাত্র পাটওয়ারী | 

শি ৩ অগীিলীস্প বা পি নত তি পুশীতশ সত ও তত তি শীত শত পি শিব তি তত ২ তশি পেশ লস 

কধি-বিবরণী । 
পাঞ্জাবের 07170 1২০০০7৫5 2180 4£511001- 

819) বিভাগের বাৎসরিক কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত 

হইয়াছে । উহাতে পাটওয়ারীদিগের সম্বন্ধে কয়েকটা 
বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে । প্রকাশ যে গত বৎসন্ 

পাঞ্সাবের ১৯টি ডিছ্রীক্টে পাট ওয়ারী স্ুল খোলা, 
হইয়াছে । গত"বৎদর ৯৫ট কান্থনগোর পদ শুন্ত" 
হইগাছিল; তন্মপ্যে ৫৯টি পাটওয়ারিগণকে দেওয়ু! 
হইয়াছে । গত বৎসর কান্থুনঠো। পর্দপ্রার্থী নির্বাচিত 
পরীক্ষার্থিগণের সংখা! ২২৯ ছিল। তন্মধ্যে কেবল, 

সচরাঁচর কর্মচায়িগণের্ 
ষড়যন্ত্রে পাটওয়ারীগণ তাহাদের স্তায় সঙ্গত অধিকার 
হইতে বঞ্িত হন | 17117217010] 00171019510 

৪? সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন ষে তশীল 

জুডিশিয়াল মুহুরী, পাটওয়ারীগণের মদ্য হইতেই 
লওয়! উচিত। এ বিষয় এখন গনর্থমেন্টের ধিবেচনা- 
ধীন আছে। 

শির্শা তদীলে পাটওয়ারীগণের মাহছিনা গত বৎসর 
বাড়াইয়া দেওয়! হইয়াছে । হিসার ডিস্বীক্টের বাকী 
৪টী তশীলে পাটওয়ারীগণের মাহিন! এক্ষণে ১৫,১৩, 
ও ১২ টাক! হিসতব দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ হার 

১৪,১২ ও ১০ টক1। হোসিয়ারপুর ডিন্বীক্ট পাটওয়ারী - 

গণ কিন্তু ১১১১৭ ও ৯ টাঁক। হিনাবে পাইয়। 1৪ ূ 

শীঘ্রই এ বিষয়ে প্রতীকার হুইবে। 
গত বৎসর লায়ালপুর ক্ষেত্রে 0175721109৮ 

[09111705069] ঢ2/0এ) যে যে কাধ্য হইয়াছে নিয়ে 

তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা পাঞ্জাবেই 

অধিক পরিমাণে গম জন্মাইয়৷ থাকে ।.. স্ৃরাং 

এই ফসলের প্রতিই সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ 
দেওয়া হুইয়াছিল। বিভিন্ন প্রকারের গমের শ্রেণী 
বিভাগ কাধ্য এখনও চলিতেছে । কয়েক প্রকার 

গয় গ্বশিষ্ট সকল প্রকার পেক্ষা ভাল বলির! 
স্থিবীকৃত হইয়াছে । 

বিদেশী তুলার এদেশে চাষ হইতে পারে কি ন! 



০ ফক। 

তাহার পরীক্ষা হইদাছে। পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ। 
ইক্ষু, ধান্ত, বালি, তামাক, আলু প্রভৃতি অন্ান্ত 

ফল সথন্ধেও পরীক্ষা হইয়াছে । 
আমেরিকার 11512৩ (ভূটা)স্ঘথবে পরীক্ষা করিয়া 

দেখ! গিয়াহে যে দে্সীঃা অপেক্ষা সঁহা অনেকাংশে 
নিকৃষ্ট । লাহোরের উদ্ভানে 511-170105010021 

৪3810515এ পরীক্ষা ছারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে আমে- 
রিকার 27515 এপ্রিল মাসের প্রথমে বপন করা 
উচিত ও অগাষ্ট মাসে কাটা উচিত। 

অষ্ট্রেলিয়েন গমের ক্ষ গুজরাটে কতক পরিমাণে 
করা হইয়াছিল কিন্তু প্রকাশ. যে, প্র গম শীপ্রই নষ্ট 
হইয়া যায়। এ ল্বদ্ধে বর্তমাম বৎসরে লারালপুর ' 
কষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে পরীক্ষা কর! হইবে । 

_ উক্ত গরীক্ষা্ষেত্রে আমেরিকান মৌ আলুর যে চাঁষ 
করা হইয়াছিল তাহার ফল তত সন্তোষজনক হয় 
নাই। সম্ভবতঃ বিলম্বে বপনই তাহার কারণ । 

_. শ্তবিশ বতমর হইতে পাঞ্জাবে ভাল খজ্জুর 
উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে । কিস্তি এখনও এ 
বিষয়ে ক্কৃতকাধ্য হওয়া যাঁম নাই। গাছ তাল 
হইলেও ফল ভাল হয় ন|। 
২২ গ্রাকার কাসাভার ৬৬টি চার! ১৯০২ সালের 

জুলাই মাসে রোপণ করা হইয়াছিল। কিন্তু শীত- 
কালের তুবারপাতে উহার প্রায় অধিকাংশ গুলিই 
মরিয়া গিয়াছিল। থে কয়টি গাছ বচিয়া ছিল 

তাভীর! খুব বড় হইয়াছে এবং একটি একটীর শিকড়ে 
প্রায় দশটা করি! আলু ধরিয়াছে। এ আলুতে কি 
পরিমাণে শ্বেতসার (51510) আছে এক্ষণে 
তাহার পরীক্ষা হইবে। 

গত বতসর শীতকালে লীয়ালপুর ও ফেরোজ- 

গুরে কৃষি প্রদর্শনী খোঁল। হ্ইয়াছিল। অন্টাস্ঠ 
প্রদেশেও প্রদর্শনী খোল! হুইয়াছিল কিন্তু তাহাতে 

যে যে জিনিষ প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শকের 
নিজের বারা উত্পাদিত কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর 

সন্দেহ আছে । ডিছ্রী্ পণুগ্রদর্শনীতে ক্ৃবিষস্ত্ 
গাড়ী, লাঙ্গল, বীজ ও শল্তার্দি গ্রদর্শিত হুইবায 
বিশেষ রী 

বৈশাখ, ১৩১২ 
শি সপ স্টপ আপি" বীর সিটির 

১ ২৬ 

সারের জন্য লরি খইল ব্যবহার করিতে 

লোককে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত গত বৎসর; 
পাঞ্জাব ভৈল ও ময়দার কলের ম্যানেজার ১০০ শন 

গণ খইল গবর্ণমেণ্টের হন্যে প্রদান করিয়াছিলন। 
ত খই লাহোর ও অমৃতসযের কষককুলকে প্রদত 
হুইয়াছিল। 

॥ মিয়ানওয়ালিতে বামু পরিচালিত একটী জলোন্তি- 
লন যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । . 

কমলা লেবুর কাটতি পাঞ্জাবে খুব বেশী হওয়ায় 
লাহোর উদ্যানে শুর্জীন ওয়ালা ডি্রাউ বো নেপলস্ 
হইতে মালটা দেঙীয় কমল! লেবুর গাছ আনাইজে 
ছেন। 

চারি সহস্র বিলাতী ফলের গাছের চার! “মাহা 

উদ্যান” হইতে বিলাইয়! দেওয়! হইয়াছে । 
তাকার ও ক্রিয়া তহপিলম্থয়ে (131081021 « 

[,8101) 1 551711) যে চারিটা কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপিত 

হইয়াছে তন্মধ্যে ধান্দালা ব্যাঙ্কাটির বিবরণ নিয় 
প্রদত্ত হইল । ১৯০০ সালে এই সোসাইটির ৫৯ জন 
সদস্য ছিল এক্ষণে ৩৮৩ জন হইয়াছে। ইহার সদস্তগ৭ 
চাঁদার স্বরূপ মে শশ্ত দিমাছে তাহার মুলা ১০৮১।০৯, 

১৯০০ সালে উহ্ারি পরিমাণ ৩৪৯৮০ মাত্র ছিল। 
গত তিনবংসরে সর্কশুদ্ধ ১৬১৭ টাকা বর্জন্বূপ ব্যাস 

হইতে লওয়া হইয়াহে, তন্মধ্যে ৯৯২ টাকা বীজের জন্থা 
ও ৩৯৫ টাকা বৃষের জন্ত। টাক প্রতি ১ সের 

গম সদ স্বরূপ লয় হইয়াছে । সর্ধবশুদ্ধ এইরূপে 

১৮৭ টাক! পাওয়। গিয়াছে । যাহার! কর্জ লইয়া 

তাহার! মকলেই হ্চ্ছায় ধার শুধিতেছে, কাহারই 

ফাকি দিবার মতলব নাই । ধান্দালায় একটী 

শন্তাগার ও একটা ক্ষুদ্র আফিস স্থাপিত হুইয়াছে। 

এই কৃষি ব্যাঙের ছায়া 'ষে ভাল কাজ হইতেছে তাহার 

মিকটস্থ তন্তান্ গ্রামের লোকের উহাতে যোগ দিবার 

আগ্রহাতিশয্যে পণষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। .সম্প্রতি 
*অপর তিনটি নিকটবর্তী গ্রামের ৫লাকদিগকে উহাতে 

যৌগ দিবার অনুমতি প্রদত্ত হুইগ্নাছে জনন 
বিষারী মিত্র এম, এ। 



€শ্ব খওড) ১ম সংখ্যা | 

অনারফি সহ ধান। 
যুক্ত বাবু মক্গথনাথ রায়, গোপালডাঙ্গী, 

পোঃ ক্ষীরপ+ই, মেঙ্গিনীপুর । 

১। অনাবৃষ্টি সহ ধানের বীজ (17০52) 
185150109 05800” 95895) কোথায় পাওয়া 

ঘায়? দাম কত? 
[অমাবৃষ্টি সহ বলিয়। বিশেধ খ্যাত কোন প্রকার 

ধীজ-ধাম আমাদের মিকট নাই। 
কৃষি বিভাগ হইতে পাইতে পারেন । বঙ্গীয় কৃষি 
ধিভাগের ডিরেকউরের নিকট আবেদন করিয়। দেখিতে 
ক্ষতি নাই "তাহারা ইচ্ছা করিলে আনাইয়! দিতে 
খারেন। | 

কতকট। অনাবুষ্টি সহ বীজ-ধান এখানেও টতৈয়ারি 

করিস লঙয়া যাইতে পারে । শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে 
পরীক্ষা দ্বার স্থির হইয়াছে যে আউস ধান কাটিয়। 
লইলে তাহা হইতে পুনরায় গাছ গজাইয়! ধানের 
শিষ বাহির হয়। উহ! হইত্তে বীজধান রাখিয়া দিলে 
পানের ফলন বাড়ে এব সেই ধীজ হইতে উৎপন্ন 
ফসল অপেক্ষাকৃত অধিক অনাবুষ্ট সহা করিতে পারে 

এই সম্বন্ধে শিবপুর ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত এন, জি, মুখার্জি 
মহাশয় প্রবর্তিত ৯৯০২-১৯০৩ সালের পরীক্ষার 

ক্ষল নিয়ে দেওয়া গেল। 

সরু আউদ ধান প্রথম বার কাঁটিয়। যে বীজ 
পাওয়া! গিয়াছে তাহা রোপণ করিয়! প্রতি একরে 
১৮/* মণ, দ্বিতীয় বার কাটিয়া যে বীজ উৎপন্ন 
ভ্ইয়াছে তাহ! রোপণ কত্বিযা ২২/০ মণ ফসল 

উৎপন্ন হইয়াছে । এবং বপন করিয়া! প্রথম কাটি 
ঘবীজ হইতৈ আদৌ ভাল ফসল হয় নাই দ্বিতীয় কাটি 
বীজ হইতে ১৫/০ মণ ফমুল পাওয়া যায়। 
* এতন্থার! প্রমাণ হইতেছে যে, ছিতীয় কাট বীজ' 
হইতে ফসলের ফলম ধাঁড়ে এবং সম্ভবতঃ উহা! 
অধিক মাত্রায় অনাবৃষ্টিসহ |] 

ৎ। বরো ধানের ঝমিতে পাঁট চাষ চলে কিনা? 

সম্ভবতঃ সিংহলের , 

[ বঙগদেশের সরস মুত্তিকার পাট চাষ ভালরপ 

চলে, কিন্ত যাহতে জল প্রমিয়া থাকে তাহাতে পাট 
চাষ হইবে না। জল নিমজ্জিত জমিতে ধান ভিন্ন 
অন্ঠ কোন চাষ হইতে প্রায় দেখা যায় না । উচ্চ 
ধরণের সরস জমীতে যেখানে আউস ধানের চাষ 
হয় সেই জমিতে পাট চাষ ভাল সপ হয়। বরো 
ধানের জমি হইতে আশু বরো ধান উঠাইয়। লইয়া 

জমিটা শুকাইয়া যো যুক্ত হইলে তাহাতে পাট চাষ 
চলে ।]-_-রুঃ সঃ! 

গোল মরীচ। 

শ্ীবুক্ত বাবু হেমেন্ত্রন্দ্র ঘোষ, 
বেহালা ২৪ পরুগণা । 

১। এদেশে কাল মরীচ বা গোল মরীচের 
চাষ হইতে পারে কিনা? ইহার ঢাবের প্রণ'ল 
কি? [ভারতবর্ষের মধ্যে এক্ষণে বোশ্বাই প্রদেশের 

কানাড়। নামক স্বানে ইহার অল্প নিক্তর চা হুর! 

থাকে। মহীশুত্র পাজ্যে উহার চাষ মন্দ হপ্ন ন' 

বন্মাতেও ইহার চাষ হয়। বঙ্গদেশে ইহার চাক 
হইতে নেখা যায় না। স্ুমাত্রা প্রভৃতি ভারত 

দ্বীপপুঞ্জ হইন্তে অনেক টাকার গোল মরীচ বঙ্গদেশে 
আনীত হয় । আপাম অঞ্চলে গোল মরীতের চা, 

ক্ষেত্র রন! করিয়া হয় ন| বটে, কিন্তু বাগানে গোল, 

মরীচ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আসাম মরা 
গাছ গুলি পান গাছের স্তায় শুপারি প্রভৃতি গাছে 
উঠাইয়। দেওয়! হয়। 

সরস নৃত্তিকা ও সরস আবহাগুয়ায় ইহা! ভাল 
রূপ জন্মে। ইহা আদৌ অনাবুষ্টি সহা করিতে পারে 
মা। অতিবুষ্টি ৰা কুয়াসাতে ইহার গাছ মবিয়1 যায় । 

শ্ধুক্ত এন্, জি, মুখাণা 24.4৬১ ট-215, প্রবীত । 

১, শর্করা-বিজ্ঞান | -ইচ্ষু চাষের নিয়ম, 
আয় ব্যয়, গুড় প্রস্তত প্রণালী এবং বিলা তী 
উপায়ে শর্ধর়! প্রস্তত প্রস্ভৃতি বিষয় বর্ণিভ 

আছে । স্বল্য।* জানা। কৃধক অফিস। 



ভর | সার 'ও ) বাসণৃহের আবর্জনাই এরই 
গাছের গোড়ায় সার দ্ূপে প্রদত্ত হয়। পান চাষের 
সহিত গোল মরীচের ঢামে অনেক সৌপারৃশ্ত আছে। 
অনারুষ্ট ও প্রচ শীতের ভাওয়া হইতে ইহার গাছ 
বাচান যাহা কিছু, .ক্কীয়াসমাধা কার্য ৷ পানের 
ক্ষেত্র যেমন পর্বির্কত রাখিতে হয়, ইহার ক্ষেত্র ও 

০ তঁদপ পরিদর্নর রাখ! কত্তব্য ! বিস্তারিত বিবরণ 
ক্কবকে র্কাশ করার ইচ্ছা রহিল ।]- কঃ স্হ। 

সশজজ পতিত. 

টবধশাখ, ১৩১১। কষ । 

“কুষকের” আত্মপরিচয় |. 

বর্তমান মাসে “কৃবক* পঞ্চম বৎমরে পদার্পন 

করিল। একটা সংবাদপত্রের জীবনে চারি বৎসর 

কাল কিছুই নতে। অন্তান্ত দেশে এরূপ সংবাদ পত্র 
রহিয়াছে যাহা! শতাধিক বৎসর পরিচালিত হইয়! 

আদ্িতেছে। কিন্তু অশ্মন্দেশে সংবাদপত্রের জীবন 

খাস্তবিকই জলবুদঘ্দের হ্টায়। সাধারণ সংবাদপত্র 

 সনুহই যখন পাঠক অভাবে অল্প 'কাল মধ্যে জীবন 
লীল! শেষ করে তখন বৈজ্ঞানিক সংবাদ পত্রের ত 

কথাই নাই। এরূপ স্থলে কৃষকের চারি বৎসর 

জীবন অনেকটা আশাপ্রদ । 

- : এই কয়েক বৎসরে কৃষক জনসাধারণের নিকট 
৪৫ আশাতীত অস্থগ্রহ লাতে সমর্থ হইয়াছে তাহা 

ই আবপ্ত ইহার €শীভাগ্যের বিষয়। কৃষিকপ্ানরাগী 

ব্যক্তিবর্গের সাহায্য না পাইলে কোন কষিবিষয়ক 

পত্রিকা অম্যক রূপে পরিচালিত হইতে পারে না 

একব্যক্তি যে প্রণালী অবলম্বন করিল! কৃষিকারধ্যে 

সফল মনোরথ হইয়াছেন অথবা একদেশে যে প্রণালী 

দ্বার কৃষির উন্নতি সাধিত হইয়াছে তৎসমুদয় অন্য 
ব্ক্ি-অনুষ্ঠিত, অথবা অন্যদেশ-প্রচলিত প্রণালীর 
সহিত তুলনা করিলে উভয়ের গুণাগুণ প্রকাশিত 

হয় এবং উভয়ের সংমিশ্রনে প্রকুষ্ঠতর অভিনব 

প্রণালী উদ্ধাধিত হয়। এবন্িধ তুলনায় সমালোচন! 
এবং মতার্দির বিনিময়, কষিকার্য্ের উন্নতির পঞ্ষে 

একান্ত বাঞ্চনীয় । কিন্তু এই রূপ পন্থা অবলম্বন 

করিতে হইলে কুষিকার্ষ্যে যেরূপ একাগ্রতা এবং 

অনুরাগ আবশ্তক তাহা আমাদের দেশে প্রায় দুই 
হয় না। অধুনা শিক্ষিত. সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষির 
উন্নতি হওয়া আবশ্তক এই রূপ একটি ধারন! হইয়াছে 
মাত্র, কিন্ত এখনও তাহ! কিন্ত কোন ক্রিয়ায় গরিণত 

হয় নাই। আলোকের পুর্ব ধুম অথবা বৃষ্টির পূর্বে 
বান্পের শ্তায় ইহা শ্বাতাবিক হইলেও ইহা যে কত 

কালে কাধ্যে পরিণত হইবে তাহ! কে বলিতে পারে? 

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের কৃষকমগ্ডলীর অবস্থা হীন 

হইতে হীনতর হ্ইয়। আসিতেছে । দাদাভাই 

নরোজি, ডিগবি, রয়েশ চন্দ্র দ্ত প্রভৃতি ভারত 

হিতৈষী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রমাণ করিতেছেন যে ২৫ 

বৎসর পূর্বে ভারতের কৃয়কবর্গের যে অবস্থা-ছ্িল 

এখন তাহ! হইতে হীনতর হইয়ানে এবং ভারত- 

বর্ষীয়েরা নিজের মঙ্গল সাধনায় নিক্েষ্ট থাকিলে 

২৫ বৎসর পরে কুষকর্দিগের অবস্থা আরও হীনতর 

হইবে। এরূপ স্থলে আমাদের আর কালবিলঘ্ব না 

“করিয়া যে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুওয়া একাস্ত 

প্রয়োজনীয় হইয়! পড়িয়াছে তৎসন্বন্ধে কোঁন মতইৈধ 

হইতে পারে ন!। 
ইতিপুর্ক্বে আমা গবর্ণমেন্ট করবি আদে৷ 



কম খও, ১ম ম সংখ্যা ] কক 

মনু নিবে করেন না বলিয়া আমরা গবররমন্টের 

দোষ দিতাম.। লর্ড কুর্জনের শাসনে গুরু লু যতই 

দোষ থাকুক না কেন, উহা রুষি-বিষয়ে অমনোযোগ 

দোষে দুষিত নহে। 

জেনারেল নিয়োগ, পুষার কষি-কলেজ সংস্থাপনের 

ব্যবস্থা, টি 'উন্নত প্রণালী প্রবর্তন, কৃষি 

ব্যাঙ্ক স্থাপন গ্রভতি বিষর, লর্ড কুর্জনের স্বৃতি বুহু- 

দিবন জাঁগক্ষক রাখিবে। লর্ড কুজ্জনের এই সমস্ত 

সংস্কল্প কাধ্যে পরিণত করিবার প্রণালী সমূহের মধ্যে 
কতিপর দর্দিও তার প্রতিবাদ? মোগ্য, তথাপি সংস্কর 

সমূহ বে গহৎ তৎসন্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বস্ততঃ, 

গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সাধারণের 

যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন । 

নিষ্য আমলা আমাদের জন্ত কি করিয়াছি? 

এই বিশাল বঙ্গদেশের মধ্যে কোথাঁও কি কষির 

উন্নতি করে উনেখ যোগ্য কোন চেষ্টা হইয়াছে, কি 

হইতেছে ? দেশব্যাপী অসংখ্য সভা সমিতির মধ্যে 
কেহ কোথা? কি কষি-বিষয়ক কোন সমিতি দেখিয়! 

ছেন ? দেশীয় ধন কুবেরগণের অথবা ভূম্বামীবর্গের 

অগাধ-সম্পন্তির কোন অংশ কি কখনও কৃষকেপ 

অথব1 এযিকান্ের সাহাধ্যার্থ নিয়োজিত হইয়াছে? 

ইহা কি ক্াতীয় কলঙ্কের বিষয় নহে যে কষির উন্নতি 

কলে কার্যতঃ কিছু করা হয় নাই। অআ+যস: তু 

গবর্ণখেন্টের "বাধ দিই তেন? গবর্ণমেন্ট স্বাধীন 

ভাবে কতটুকু কাঁধ্য করিতে পারেন? দেশের 

লোকে দেশের উন্নতির 'জন্ত চেষ্টা না করিলে, 

কোন উন্নতি স।ধিত হুওল্াই অসম্ভব। সুতরাং 

আমাদের একান্ত অনুরোধ যে দেশীয় অবস্থান 

ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য এবং যখাসস্তব কৃষি ও শিল্প 

প্রভৃতির উপর মণ্নানিতেশ করুন| 
সাধারণেব ক্ষি-কাধ্যের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ 

উদ্দেস্তেই ইণ্ডিয়।ন গার্ডেনিং অসোনিয়েসন কৃষকের 
&. 

স্র০্ * সত পট ক ওহ সরি». হাল এ ক ও ৩৬ লস. সস্পস * ১ জি ৪ 

ভারতে রুষির ইন্স্পেক্টার 

প্রতিষ্ঠা ক করেন। এই ক কয়েক বৎসরে যে সে দ উদদেব্ত 
কতক পরিমাণে সাধিত হয় নাই তাহ! বমিতে পারা. 

যায় না। কৃষকে প্রকাশিত এনং এসোসিয়েসন্, 

প্রাপ্ত পত্রাদি ছারা বুঝিতে পারা বায় যে, পূর্ববাপেক্ষা 
বর্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃষিকার্য্যের উপর 

অপেক্গারুত অধিক অনুরাগ জন্মিয়াছে। ইহা 
আশাপ্রদ এবং এসোনিয়েনের পক্ষে লুখজনক রা 

কিন্তু গ্রাহক মংখ্যা কি্ৎগপিনাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হইলেও এবং. গবর্ণমেন্ট স্বয়ং গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়! 

সাধারণকে “কৃষককে উত্সাহ প্রদানের পথ গ্রদর্শন 

করিলেও কৃষক আশানুরূপ গ্রচাদিত হয় নাই। 
আম্র। এই অবসরে কৃষকের লেখক ও অন্থু- 

গ্রাহকবর্গকে অন্তরের সহিত ধন্তবাঁদ প্রান করি- 

তেছি। লেখকনর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু বৈলোকঠ 

নাথ মুখোপাধ্যারর এফ, এল, এস, বঙ্গীর ক্ষি- 
বিভাগের সহকারী ডাইরেক্ট।র, বাঁবু নিত্যগোপাঁল 

মুখোপাধ্যায় এম, আর, এ, পি, ক্কষিভত্ববিৎ বাবু 

প্রবোধ চন্দ দে, বঙ্গয় কি বিভাগের কম্মচারী বাবু 

নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী, উদ্টিদ্তত্ববিৎ বাবু নিকুঞ্জ 
বিহারী দর্ত, বাবু উপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী, হাওড়া 
জেলা গুলের চষি শিক্ষক বাবু সুরেন্দ্র নাথ দে, বাবু 

নলীন বিহারী দিএ এম, এ, বাবু রনেশ চন্দ্র বসু 

এম; এ, বি, এল, এবং বাবু উপেন্ত্র নাথ নাগ প্রস্থৃতি 

খ্যাতনামা লেখকগণ এতাবকল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি। 

সাধনের জন্য যথেষ্ট বত্ব ও, চেষ্রাী করিষাছেন। তজ্জন্ত :. 

আমবা ীহাদেহর নিকট বিশেন রূপে কৃতভ | . 

অবশেষে রুষকের পরিচালকবর্গ আশ করেন 

যে, যখন এতগুলি ক্কৃতবিদ্য ব্যক্তি দেশীর কৃষি এবং 

উগ্ভানতত্বের উন্নতি কলে ব্রতী হইগ্মাছেন। তখন ে 

না কিছু ফল লাভে র সম্ভাবনা । কৃষি এবং 1 

' উত্নীতি না সাধিত হইলে কোন দেশই উন্ন: উড | 

" আসিতে পারে না। এই নমাজনীতিন খুলহুত্র 
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 সধ্যে কৃষি বিষয়ক জ্ঞান প্রচার এবং ক্কষির উন্নতির 

অন্ত সমবেস্ুচেষ্টা করেন, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতি 
অবস্তস্তাবী, এবং পকৃষক”ও. যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

মনোমধ্যে উদ্ক পুর প্রোথিত করিয়া দিতে পারে 

তাহ হইলে তাহারও জীবন স্বার্থক। 

1 
লি 

| কল মংরক্ষণ। 

কয়েক বৎসর হইতে, অন্ন্দেশীয় ফল সমূহ 

সংরক্ষণের সর্ববোৎকষ্ প্রণালী কি? কোন্ কোন্ 

ফল-সংরক্ষণ লাভজনক ব্যবসান্ে পরিণত হইতে 
পারে, সংরক্ষিত ফল সমূহ বিদেশে প্রেরিত হইতে 

পারে কি না? এই সমস্ত বিষয় লইন্পা অনেক 
আলোচনা হইতেছে। দক্ষতার সহিত এবং বৈজ্ঞানিক 

প্রধায় পরিচালিত হইলে, ফল-সংরক্ষণ ঘে অর্থাগমের 
_ একটি স্ুবিস্তীর্ণ পঞ্ছ৷ হয়, তৎনন্বন্ষে কোন "অভিজ্ঞ 

| ব্যক্তিই সন্দেহ করেন 'না। ইংলগও গ্রভৃতি পাশ্চাত্য 

. এদেশ সমূহের স্তায় আমাদের দেশে ফল উৎপাদনের 

.. জন্য-য'দও তাদৃশ যত্ন এবং চেষ্টা দেখ! যায় না, তথাপি 
১ ইহা স্থির নিশ্টয় যে, বিনা অথবা শ্ব্প আয়াসে এতদ্দেশে 
: আত্ম, লিচু, কলা প্রতি যে সমস্ত উপাদেয় ফল 

উৎপাদিত হয়, তাহার কিয়দংশ সংরক্ষণের অভাবে 

নষ্ট হইয়। যায়। দ্বারবঙ্গ, মালদহ, স্ংফরপুর প্রস্থৃতি 
অঞ্চলে উৎপাদিত ফলের সংখ্যার সহিত ভূক্ত অথব| 

বিদেশে প্রেরিত ফলের সংখ্যা তুলনা করিস! 

_দেখিল্ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বে, অনেক ফল 
এআবক্ষে নষ্ট হইয়া যায়। ফুল উত্তমরূপে সংরক্ষিত 

৪ হইলে উহ! যে অস্ততঃ দুই বৎসর অবিরুত অবস্থায় 

থাকিবে, তৎসধন্ধে কোন স্লেহ নাই। সুতরাং 
5. গুবৎসরের উদ ন্ত ফসল যদি মংরক্ষণ করা! যায়, তাহা 

বৈশাখ, ১৩১১, 
চে সত ৬ পিএ 

হইলে কুবথসরে তাহা অধিক, মূল্য বিস্রী্ 

হইতে পারে । এতত্তির এক খতুর ফল অন্ত খাতৃতে 

' অসময়ের ফল বলিয়া! আদরণীয় হয় এবং বেশী দয়েও 

বিক্রয় হয়। বিলাতে ফলের*আদর অত্যন্ত অধিক 

শ্ীম্ম প্রধান দেশের ফল সমূহ আন্বাদন করা সেখানে 

সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠেনা, কারণ সেখানে এ 
সমস্ত ফল অধিক আমদানিও হুয় না এবং হইলেও 

উহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক। কিন্তু সেখানে যদি 

অধিক পরিমাণে ফল পাঠাইতে পার! যায়, তাহা 
হইলে মূল্য কমিয়! যার এবং মূল্য কম হইলেই 
উহাদের কাটতি অবস্তৈস্তাবী। অষ্ট্রেলিয়া, টাসমানিয়া, 
কালিফর্ণিয় প্রভৃতি দেশ হইতে প্রত্যেক বৎসর 

বিলাতে শত শত মণ ফল প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষ 

হুইতেও যে সংরক্ষিত ফলের ব্যবসায় উত্তমরূপে 

চলিতে পারে তৎসন্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 

ফল কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে? যে সমস্ত 
প্রণালী দ্বারা ফল সংরক্ষিত হয়, তন্মধ্যে কোনটা 

সহজ এবং অপেক্ষক্লুত অল ব্যয় সাধ? কোন 

কোন ফল-সংরক্ষণ লাভজনক হইতে পাবে। এই 

সমস্ত বিষয় আলোচন। করাই বর্তমান প্রবন্ধের 

উদ্দেশ্ত । সংরক্ষণ বলিতে গেলে চান শাহৃতি 

যে প্রণালীতে (চিনির রস, সি 'শ্াতি 

ফল সংরক্ষিত হয়, নেরূপ প্রণালী বরন! করা 

আমাদের উদ্দেপ্ত নহে । ফল-সংরক্ষণ করার প্রধান 

উদ্দেস্ত এই যে, উহাণের স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ প্রভৃতি যতদুর 

সম্ভব অবিকৃত অবস্থায় রাখা । চাটনিতে ফলের 

্বাদ প্রভৃতি অনেক পরিমাণে বিরুত হইয়া যায় 

টাটকা ফল আম্বাদন করা বাহাদের অভিপ্রাক্ক 

তাহার কখনই চাটুনি খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন 

না। সুতরাং সংরক্ষিত ফলে টাটকা ফলের শ্বাদ, 

গন্ধ প্রভৃতি যত অধিক পরিমাণে থাঁকিবেততই ফল 
উত্তমরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 
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এ. সকলেই জীনেন যে ফল পরিপক্ক হইবার ঈষৎ 

পূর্বেই উহাদের দ্বাদ চরম সীমায় উপনীত হয়। 

ভৎপরেই অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিপক্কাবস্থার পর হইতেই 

উহাদের স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ প্রভৃতি বিরুত ₹*:ত আরম্ত 

হুয় অর্থাৎ উহ্ারা পচিতে থাকে । অনেক কারণেই 

এরই পচন ক্রিয়া! আরম্ভ হয়। ফল গাত্রে কোন রূপ 

আঘাত দ্বার! ত্বক বিভিন্ন হইলে বাযুমণ্ডগস্থিত জীবাণু* 
সমূহ. তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া উৎসেচন ক্ত্রিত্না 

( নিা7ি67060197 ) উৎপাদন করে, কিম্বা ফল 

অধিক পরিপক্ক হইলে, অথবা অধিক দিবস অনাবৃক্ত 

অবস্থায় থাকিলে, বাহা জীবাণু সমূহ দ্বারা ফল শরীরেই 

উৎসেচন ক্রিয়া আরস্ত হয়। এই উৎসেচন ক্রিয়ার 

অপর নামই পচন। সুতরাং ঘি এমন কোনও 

উপায় অবলম্বন করা যায় যে, বায়ুমগ্ডলস্থিত জীন: :, 

* সমূহ ফলের ত্বকে প্রবিষ্ট হইতে না! পারে (বথা 
কোন রূপ আবরণ দ্বারা ) তাহা হইলে ফল পচিবার 

কোন সম্ভাবনা থাকে না। ফলতঃ যে কোন প্রকাত্রে 
উৎলেচন নিবারণ করাই সংরক্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য । 

সাধারণতঃ দুইটি 'প্রণালীতে ফল 'অথব! উদ্ভিদ 
ধরক্ষিত হইয়া থাকে। আলোঁচনার স্থবিধার্থ 

আমরা এই ছুটিকে সিক্ত এবং শুদ্ধ প্রণালী বলিব। 

সিক্ত প্রণালী অর্থাৎ যে প্রণাঁলীতে ফল সমূহকে জল, 

চিনির রস অথবা কোন না কোন রূপ তরল পদার্থে 

নিমজ্জিত করিয়া রাখ! হয়, শুষ প্রণালী অর্থাৎ যদ্দারা 

“ফল প্রভৃতির শরীরস্থিত জলীয়াংশ কোন না কোন 

উপারে শোষিত করিয়া লওয়! হয়। 

উভয় প্রণালী দ্বার! ফল সংরক্ষণ ৎকরার বছবিধ 
উপায় রহিয়াছে। আমরা এপ্বলে কয়েকটি প্রধান 

প্রধান উপায়ের বিবরণ প্রদান করিলাম | 
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নীল মধ্যে কেহ কেহ বোধ হয় দেখিয়া- 

ছেন যে, অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা জার্তা কোন' 

কোন ফল বোতল মধ্যে রক্ষিত হইয়া এতদদেশে 

আমদানি হয় । এই বোতল সমূহ মধু, শর্করার রস, 
তৈল, লবণ বা কস, অথবা অন্ত কোন তরল পদার্থে 

পরিপূর্ণ থাকে । পুর্বে ফুল সমুহ বোতলে পুরিয়।! 
এ পোতল গরম জল দ্বার! উত্তপ্ত করিয়! বোতলের 

মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। ক্রমি এবং ক্লীকওয়েল, 

লেজননি গ্রাভৃতি বড় বড় বিলাভী সওদাগরেরাও (৯ - 
প্রথা অবলম্বন করিতেন। কিন্তু নানাবিধ কা” 
জলীয় বাপ্পের ব্যবহার প্রবর্তন হওয়ার পর হইতেই," 
সংক্ষক্ষিত ফলের ব্যবসায়েও বিস্তর পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে । এক্ষণে ফ্রান্স, জন্মনি, স্ুইজরলগ্ড প্রভৃতি 

বেশে উত্তপ্ন বাশের সাহায্যে সংরক্ষিত হইয়! 

রাশি রাশি ফল বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। কিন্তু 

যে সন্স্ত যস্ত্রের সাহায্যে উক্ত দেশ সমুহে ফল 

সংরক্ষিত হয়, তৎসমুদয় সমধিক মূল্যবান এবং তঙ্জন্ত 

আমাবরের দেশের পক্ষে উপযোগী নহে। তথাপি 

একটি অল্প যূল্োর যন্ত্রের উল্লেখ না করিরা থাকিতে 

পারিলান না। ইহার নাম “লেডি ওরিক কলেজ 

গেটেন্ট প্রারিনাইজার”। ইহা ব্যবহ্থারের বিশেষ 

সুবিধা এই যে (১) ফল, শাকনবজী, ছগ্ধ প্রতৃভি 

সন্্পন সম্যক ভাবে এব স্হজ উপানে পংরক্ষণ করার 

নয ইহাপেক্ষী অল্প মুল্যর যন্ত্র আর নাই। (২য়) 

প্র ছুই আকারের “এ” এবং "বি; এ” আকারের 

মন্ত্রে ৪০ আউন্নের ২৮টি বোতল, কিবা ৩৫ সের 

ফুল, অথবা ফল এবং শাকনবজী, অথব| ছুপ্ধ ধরিতে 

পারে, *বি” আকারে ৪০ আঃ ১৫টি বোতল কিনা 
১৮২ সের ফল অথবা ফল এবং শাকসবজী অথবা ছগ্ধ . 

ধরিতে পারে । (৩য়) যন্ত্র গরম করিবার জন্ত গ্যাস, 
অথবা কেরোপিন ষ্টোভ্ উভয়ই ' ব্যবহার হুইতে 

পারে। *বি” আকারই কেরোলিন ছ্েরভের বিশেষ 

উপযোগী। ( ৪র্থ) গ্যাস্ পোড়াইলে ৩৫ সের ফলের 
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লাগে । (৫ম) বস্ত্র টন মোড়া ইম্পাত দ্বারা গ্রস্তত, 
বিশেষ মজন্ত, ওজন *২২ সের. এবং একট শক্ত 
বাক্সের মধ্যে রক্ষিত। আবশ্তক হইলে বাক্স টেবিল 
রূপে ব্যবহৃত হইতে প্রারে। (উঠ) ফল সংরক্ষণে 

সমান ভাবে তাঁগ দ্রেওয়া। বিশেষ প্রয়োজনীয় । এই 

“স্তরে, তাপমাঁন যন্ত্র এরূপ ভাবে সন্্রিবিষ্ট হইয়াছে যে 

তাহার হি সহজেই পাঠ করা যাঁয়। 

চিঠি রয় মূল্যও তাদৃশ অধিক নহে। ”এ” 
আকারের যর সর্বসমেত ১২০২ এবং “বি” আকারের 
সর্কসিমেত ৮৬1০ ) অবশ্ত ইহার উপর বিলাত হইতে, 

7 সি জপ সিএ সখি 

আনাইবার খরচ হ্রাছে এবং বোল প্রভৃতির 

মূল্য রহিয়াছে । বোতল নানা প্রকারের পাওয়! 

যায়। প্রত্যেকের মুল্য /১০ হইতে 1০ পধ্যস্ত, 

এবং ছিপির মূল্য /১০। ব্যবহারের প্রথা! বিশেষ 

কঠিন নহে। যে দ্রব্য সংরক্ষণ করা আবশ্তক 

তাহা একটি কাচের বোতলে জল পরিপূর্ণ করিয়া 
তন্মধ্যে রাখিতে হয়। পরে এ জল দ্রবা সমেত 

বোতল যন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া তাপ প্রয়োগ করিতে 

হয়। উপযুক্ত পরিমাণ তাপ প্রযুক্ত হইলে বোতল- 
স্থিত বাষু প্রসারণ করিয়া, বোতলের ছিপিতে লাগে 

এবং উহা! এরূপ 'ভাবে প্রস্তুত যে আপনিই বন্ধ হুইয়! 

"লেতী ওরিক কলেজ পেটেন্ট ষ্টারিলাইজার” এই যন্ত্রটীর উপরিভাগে একটা তাঁপমান যন্ত্র সন্নিবেশিত 

আঁছে। গোলাকার পাত্রের মধ্যে জলপুর্ণ, বোতলে ফল সংরক্ষিত হম্। নিয়ে নলবোগে তাপ দিবার 

বন্দোবস্ত কর আছে ॥ পা ১ 

স্মিত বসি 
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যায়"! 

,কিয়ৎক্ষণ রাখিতে হয় তৎপরে হয় বোতল তুলিয়! 

লইয়। শাতল স্থানে রাখা হয় অথন! নসর মধো শাহল 

দল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রকারের 

ফল অথবা শাকসবজী র ভ্ডন্ঠ বিভিন্ন পরিমাণ তাপ মাব- 

শ্যক হয়। তাহ! পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া আবশ্যাক। 

আবশ্ঠক হইলে জলের পবিবর্ডে চিনির রস দেওরা 

যাস্জুতে পারে এবং বিশেষ নরম ফলের জন্য তাহাই 

ব্যবহার কর! শ্রেয়ঃ1। ফলের সবুজ রং নষ্ট হইয়া 

গেলে পত্র হরিতের (01019700111) ড্রাৰণ প্রয়োগ 

করা 'আবশ্তক। তন্থারা ফল পুনরায় সবুজবর্ণ ধারণ, 

করে । 

আমাদের দেশে পৃর্বোক্ত রূপ বস্ত্র ব্যধহার কর! 

অপেক্ষাকৃত অল্প আম্নাস এবং অল্প ব্যয়সাধ্য বলিয়াই 

আমরা সর্ব প্রথমে উহার বর্ণনা করিলাম কিন্তু এই 

রূপ গৃহস্থ অথবা! সাধারণ ব্যক্তিরই উপযোগী এতদ্দার 

বড় ব্যবসায় চলিতে পারে না। বড় ব্যবসায় 

চাঁলাইতে হইলে বড় কল ব্যবহার এবং বিভিন্ন 

প্রণালী অর্থাৎ__ 

গুষ গরণালী 

অবলম্বন কর! আবশ্ঠক । ইহা বিশেষ ব্যয় সাধ্য । 

তথাপি যদি কোন ধনবান ব্যক্তি এই কাধ্যে হস্তক্ষেপ 
করিতে ইচ্ছা করেন তাহ! হইলে তিনি নিয়োল্লিথিত 
২।১টী কল ব্যবহার করিতে পারেন । এগাদৃশ কলের 
মধ্যে 12255) উন০এএ 1301511)0 ০020- 

০৮” এরই প্রচলন আজ কাল অধিক। জর্দান 

দেশে এই কল বহুণ *্প্রচলিত হইয়াছে। ইহ! 
ব্যবহার করিতে হইলে নিয়লিখিত পরিমাণ ব্যয় 

পড়িবে । রা 

কারখানার বাড়ী তৈয়ারী 

২৫ ঘণ্টায় ১৬৩।০ মণ ফল 
াখব! অপর উদ্ভিজ্ঞ দ্রব্য গুদ 

০০০০০ 

পরে উক্ত নির্দি্ পরিমাণ তাপে বোতল 
সঙ্গিক ঘস্ত্রাদি মে ১৯৩,০০০২ 
বইলার ৯,০০০২ 

কাটার এবং ছাড়ানর যন্া্দ ১০,৫০০২ 
কল খাটানর খরচ ২২,৫০০ 

্ "গাট ১১০৫১০০ ০২ 

সর্বসমেত ১ লক্ষ পাঁচ হাজার। ইহা অবশ্য 

বিলাতের হিসাব । এখানে মন্ত্রের দূর প্রর্ভতি 
কস হইতে পারে কিন্ত অপর কোন অংশৈ বোধ হয় 
ব্যয় কম হইবে না। এই কল আমাদের দেশে বে 

আপাততঃ ন্যবন্ৃত হুইবেঃ তাহ! আমর! আশা 

করি না। কিন্ত পার্শাপ্রবর তাতার স্ভায় দেশের 
মঙ্গলাকাজ্ষী ব্যক্তি এতদদেশে ২৪ জন থাকিতে 

পারেন। আমর! তাহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিতই 
ইহ! প্রকাশ করিলাম । . 

কল ব্যতীত অপর উপায়ে ফল সংরক্ষিত হইতে 

পারে। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রধান যথা; 

বরফ ছার! )১--দূরদেশে ফল গ্রভৃতি প্রেরণ 

করিবার জন্য বরফ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বরফে জীবানু 

একবারে মরিয়া যায় না। তজ্ভন্থ এ সমস্ত ফলে 

ক্রমাগত বরফ প্রয়োগ করিতে হয়। 

কাগজ দ্বার! ;-ষন্ত টুকু কম স্ুরাসারে স।লি- 

সাইলিক এসিড দ্রব হয়, সেই পরিমাণ স্ুরাসারে 
সালিসাইলিক এসিড দ্রাবণ প্রস্তুত করিয়া! তাহ।তে 

পাতলা কাগজ ভিজাইয়া শু রুরিয়া লইতে হইবে। 

উত্ত কাগজ দ্বারা ফল উত্তমরূপে শুড়িয়। প্রত্যেকটিকে 

স্বতন্ত্র করিয়৷ রাখিলে ফল ত্মনেক দিবস অবিক্কৃত 

অবস্থায় থাকে । 

্ুরাসারে, পির্কীয়, চিনির রসে, €তলে, মধৃতে, 

লবণ জলে অথবা! ফটকিরির জলে ফেলিয়া রাখিলে 

ফুল কিয়দিন ভাল থাকে ্ 
এই সমস্ত প্রপালীর' মধো কয়েকটি প্রণালী 

'্লামাদের দ্বার পরীক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের 
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ফলাফল সন্ধে এখনও ক্ষন হর নিন উপনীত 
হইতে পারা যায় নাই বলিয়া এস্থলে তৎসমূদয 
প্রকাশিত হুইল ন|। পরীক্ষা সমূহ সম্পূর্ণ হইলে 
বারাস্তরে ক্কষকে প্রকাশিত হুইবে।--শ্রীনিকুজ 
বিহারী দত্ত । 

পার্ট ব্যবসায়ে জুয়াচুরি। 
. পাট বিক্রয়ের পুর্বে তাহাতে জলসেচন করা! হয় 

এবং তজ্ন্ঠ পাটের সুতা বা ফোঁনুয়। অপকৃষ্ট হুইয়া 
ধায়। কৃষি-বিভাগের সহকারী ডিরেইর মিঃ, এন, 
জী মুখার্জি মাসাধিক কাল ধরিয়া কলিকাতা ও 

*কলিকাতার সন্নিহিত কাশীপুরে এই বিষয় অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন এবং সেই অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ 

করিয়াছেন । আমরা নিয়ে তাহার সারাংশ সংক্ষেপে 

প্রকাশ করিলাম। 
- তিনি এই তদস্ত উপলক্ষে অনেক ব্যাপারী, মিঃ 

ডট, মিঃ ম্যাক্ডাঁওয়েল, মিঃ কেল্ভোকরসি, মিঃ 

ডাফস্ এবং বাবু তৃতনাথ পাল প্রভৃতি অনেকের 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষা করিবার 

নিমিত্ত মোট. তের বস্তা 00101) পাট লইয়া ছিলেন 

তন্মধ্যে ছইটা ক্যাম্পারডাউন প্রেস হইতে, চারিটা 
রেলি ব্রাদার্স এবং সাতটা মিঃ ডকাসের নিকট হইতে 
পান। উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ও পাট ব্যাপারীর৷ 

সকলেই একপ্রকার অভিমত প্রকাশ করায় এই 
সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই ছুষ্ট প্রথা সর্বব্যাপী । তবে 

স্থান বিশেষে বিতিন্ন প্রকারে পাটে জল মিশান হইয়া 
 খাকে। 

পাট বাবসায়ের' পাচট স্থান, যথা ?--- 
ক্লে) দেশী পাট--কলিকাতার সগ্গিহিত ৫০. 

“মাইলের, 'ভিতর ভায়মণ্জহারবার, যশোহয, বর্ধমান, 

তমলুক্ রসতুতি স্থান প্লে কলিকাতা ও কলি- 
কাতার সন্নিহিত বাজারে আমদানী হয়। এই সকল 

পাট বিক্রয়ার্থ আনিবার পূর্যে, জল মিশান হইয়া 
থাকে। মফঃম্বলে চাষীদিগের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত 

নাই। সময়ে সময়ে বড় বড় ব্যবসায়ীর! নৌকাযোগে 
পাট আবিবার সময় তাহাতে অবাধে জল মিশান। 

বটঙজার দর উঠে নামে বলিয়া, ক্ষতি পুরণের জন্ত পাট 

: ব্যবসায়ীর! এই উপায় অবলম্বন করেন। রি 
€খ) দেওড়া পাট-_মাগুরা, নড়াল, থুলন!, 

ফরিদপুর প্রত্ৃতি স্থান হইতে দেওড়া পাট আমদানী 
হয়। এই পাট স্বভাবতঃই ভিজা) প্রায়ই শতকরা 

দশ হইতে পনর ভাগ জল থাকে । ইহা ঈষৎ হরিড্রা 

বর্ণ, দেশী পাট অধিকাংশই পিঙ্গল বর্ণ। অতি শুভ্র 

ও শ্তামলা রঙ্গে দেশী পাটও আছে। অন্তান্ত পাট 

অল্প বিস্তর সাদা রঙ্গের । 

(গ) সিয়্াজগঞ্জ- জন্ম স্থান, রাজম মহল, বোল" 

পুর মালদহ ইত্যার্দি। বাজারে আনিবার সময়েই 
ইহাতে জল মিশ্রিত কর! হয়। 

(ঘ) নারায়ণগঞ্জ__মৈমনসিংহ. ঢাকা, নোয়- 

খালী গ্রভৃতি ইহার জন্ম স্থান। ইহাতে জল মিশাই- 

বার প্রথা নাই। বাবু ভূতনাথ পাল বলেন যে ঢাকা 

জেলায় অন্তর্গত পুরাইল নামক স্থানে এক সময়ে 
জল মিশাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে 

জমীদাগগণের চেষ্টার এই প্রথা একেবারে উঠিয়। 
গিয়াছে। 

.ক্লুষিতত্্ব ।- আনল মূল্য ১/০ স্থলে |/* মাত্র । 
ডাকমাশুল/০। ভয।লুপেবলে সর্ববশুদ্ধ ॥৩/০ 
(১০ খানি চিত্রমহিত ) ৮ বাবু হারাধন 
মুখোপাধ্যায় প্রণনীত। বহুকাল স্বয়ং বিবিধ 
কষি-কার্ধ্য করায় তাহার কৃষিজ্ঞান ও অভি 
জ্ঞতা যথেষ্ট ছিল। 

কেষক অফিসে পাওয়া বায় ।) 
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টি € ঙ ) উত্তর বিভাগ... পুশিরা, পার্বতীপুর, 

কুচবিহাঁর প্রভৃতি স্থান হইতে ইহার আমদানী । 
এই অঞ্চলে জল মিশান প্রথা সর্বব্যাপী । কলি- 

কাতার বাজার দর ঘত চড়া হয় জলের পরিমাণ তত 

অধিক হইতে দেখা যায়। উত্তর বিভাগের মধ্যে 
কেবল সৈদপুরের পাট শুষ্ক । | 

পাট ব্যবসায়ী বহুতর লোকের সহিত এই বিষয় 
লইগ্রা আলোচন1 করিয়! মিঃ, মুখার্জী এই সিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ ব্যাপারীগণ (1111016 

1101) ) দ্বারা এই কাধ্য .সাধিত হয়। পাটে জল 

মিশাইবার নিম্নলিখিত কয়েকটা উপায় উল্লেখ করা 

গেল। 

১। রাত্রিতে পাট পাতল! করিয়া! ছড়াইয়া 

রাখা হয়, এবং শিশির সিস্ত হইলে প্রাতঃকালে বস্থ! 

বাধা হয। * 

২। পাঁট বিছাইয়া মণ করা /8। /৫ সের 

হিসাবে জল ছড়াইয়া' তাহার উপর ধুল! বিশ্বা মিহি 
বালী মিশ্রিত করিয়! বন্তা বাধা হয়। 

৩। বাঁশের চৌঙ্গা করিয়া নির্দি্ট পরিমাণ জল 

প্রত্যেক বস্তায় ঢালিয়া দেওয়া! হয়। এরূপ করিলে 

বাহিরের পাট দেখিয়া পাট ভিজ! কিন! বুঝা ধ'য় না 

কিস্ত বস্তার ভিতর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, কিছু দিন পরে 

বস্তা খুলিলে দেখা যায় যে, পাট স্থানে স্থানে দাগী 

হইয়াছে ও পচিয়! গিয়াছে। 

৪। পাটের গোছ! বা মোড়া পুক্ষরিণী বা নদীর 

জলে ডুবাইয়া নিঙ্গড়াইয়া উপরে শু পাট দিয়া বস্তা 

বাধা হয়। |] 

৫। অসম্পূর্ণ রূপে শুক পাট চাষীদের নিকট 

হইতে কিনিয়| বস্তা বাঁধ! হয়। 
ন্যাপারীরা প্রায়ই অন্তের অগোঁচরে বাত্রিকালে 

প্টটে জল মিশাইয়! থাকে কিন্তু সময়ে সময়ে পাটের 
বাজার দর চড়া হুইলে সর্বসমক্ষেও জল দিতে 

” ছিল। 

রি রার। মিঃ, মুখার্জী বলেন বঙদদেশে জল 
মিশাইয়া পাটের স্বতাব (489116) যেরূপ অপরষ্ঠ ূ 

করিয়া ফেল! হয় তাহাতে বোধ হয় বঙ্গদেশের পাটের 

আদর কমিয়! যাইবে এবং ডগি প্রভৃতি স্থানের 

পাটের খরিদদারগণ অপর কোন ম্বানে ভাল পাট 

পাইলে তাহাই খরিদ করিবে। . 
বনিক সভা এ বিএযে একবারে নিশ্চেষ্ট নহেন। 

মিঃ, ম্যাকৃডাউএল বলেন ০, কয়েক বৎসর পূর্বে 
পাটে জল মিশাইলে প্রবঞ্চনা কারীগণকে শাস্তি দেওয়! 

হইবে এই রূপ একটী ইন্তাহার জারী কর! হইয়া 
প্রথমে মফঃম্বলের ব্যাপারীর! ইহা সরকার 

বাহাছবরের আজ্ঞ। মনে করিয়া ছুই বৎসর কাল পাটে 

জল ঢালা স্কগিত করিয়াছিল, কিন্তু অপরাধীদিগের”" 
নামে উক্ত সময়ের মধ্যে কোন নালিশ ন! হওয়ায়, 

তাহারা বুঝিতে পারিল যে এই ইনস্তাহার, সরকার 

বাহাছরের নহে। সুতরাং জল প্রযোগ প্রথা পুর্বা- 

পেক্ষা প্রবল ভাবে চলিতে লাগিল। মিঃ, মুখার্জী 
বলেন যে, এই দুষ্ট গ্রথ। রহিত করিতে হইলে সরকারী 

শাননবিভাগের কর্মচারীগণের, জমীদারগণের ও 

পাটব্যবলায়ীগণের সমবেত চেষ্টা প্রয়োজনীয় । 

তিনি আরও বলেন, যাহাতে এই অপরাধীগণ দণ্ডিত 

হয় তজ্জন্ত দগুবিধি আইনেরও সংঙ্কার কর! কর্তব্য । 
পাটের জল শোষণ শক্তি ও ভারসহুত্ব পরীক্ষা 

করিবার উপায়_- 

১। কোন এক গোছ! বা মোড়া পাট নমুন! 

স্বরূপ লইয়া তাহাকে তিজ! অবস্থায় ওজন করিতে 

হইবে, পরে সেই পাট কয়েক ঘণ্টা প্রথর রৌদ্রে 
শুকাইয়! পুনরায় ওজন করিতে হইবে তাহাতে যে 

, পরিমাণ ওজন কম হইবে, তাঁহাই জল সিঞ্চনের 

ফল বলিয়! বুঝিতে হইবে । 

*২। এক গজ লম্বা এবং এক পোয়া সি 
এক গোছা পাট নমুন! স্বরূপ লইয়! তাহা! দুতগনগ 
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৫ ডবল) করিয়া একটা কড়ায রঝুলাইবে। পাটের 

গৌছাটার নিয়প্রান্তে ভার চাপাইবার জন্য একটা 
'পাল্লো বাধিয়া দিয় তাহাতে, যতক্ষণ না| ছিড়িয়া ঘাঁয 
ভার চাপাইতে হইবে। এই রূপ পৰীক্ষা দ্বার! 

স্থির হইয়াছে যে, এরূপ এক গোছ। পাটের ভার 

সহ্ত্ব বা টান সহত্ব প্রায় ষাট সের ।* ইহার অন্যথা 
হুইলে “বুঝিতে হইবে যে, জল মিশাইবার দন 
পাটের আস, খারাপ হইয়! গিয়াছে 1 শ্রী ্লীরমেশচন্ 
বন্গ এম, এ, বি, এল। 

ধান। ৮৬০০, 

| (৩) 
মাঠান ও জোল এবং তরাঁই। 

আমর! এ পধ্যস্ত যে প্রকার জমির বিষয় 
আলোচনা! করিয়াছি তৎসমুদায়ে নানাজাতীর পান 
ও রবি শস্তাদি ফশলই জন্মায়, তত্ভন্ন অন্ত কোন 

উত্তিদ রোপণের উপযুক্ত হয় না। গত বারে 
উল্লেখিত হইয়াছে যে, বহুদিন পূর্বে থে স্থানে কোন 
প্রকার হৃদ, নদী, খাড়ি অথব1 সাগর প্রবাহিত 

হইয়াছিল, কালে, তাহাই ভরাট হইয়! বিল রূপে 
পরিণত হইয়াছে, অর ক্রমশঃ এ বিলাদির তীরস্থ 

ভূমি উচ্চ হইল মাঠান ব! ময়দানে পরিণত হইয়া 

থাকে। বিল এবং মাঠান ভূমিতে অতি ভন্বই 

পার্থক্য দেখা যায়, কারণ বিল্রের অমি অতি কোমল 

, (05590890501 ) আর মাঠান জমি তাহা নয়, 
5058৮54 9০৮) অপেক্ষাকৃত শক্ত। যে জমি 

রি অতি কোমল, তাহাতে সারাংশ উপরেই, অবস্থিত 

চরে), সুতরাং উহাতে ধান, য়, গম, ভূষ্ট প্রভৃতি 
কিচ্ছু এবং অতি সু জাতীয় শিকড় বিশিষ্ট উদ্ভিষেন্ক 
ব্বাবাথ করাই বিধেয় বলিয়া তাহাতে এ প্রকার, 

কশলই কিনা হয় । পরে বরে তীরে স্বাভাবিক 

উপায়ে কঠিনতা! প্রাপ্ত হইলে, অথবা! কৃত্রিম উপায়ে 
কার করিয়া লইলে, তখন অন্যবিধ শস্তাদির জন্য 

উপযুক্ত হুইয়! উঠে। মাঠান জমি প্রায়ই লোকালয়ের 

নিকটবর্তী থাকে আর বিল বা চর.জমি ইহার অধিক 
দূরবন্তী স্থানে অবস্থিত হইতে দেগা যায়। জোঁল 
জমিও মাঠানের অন্তর্গত বটে; কিন্তু এতচভয়ে 

অতি সামান্তই পার্থক্য । কোন একখানি বা কতক 

গুলি গ্রামের মধ্যস্থলে, পৃর্ব্বে জমিদারেরা নিজ নিজ 
প্রজ।বর্গের মৃত জীব জন্ত ফেলিবার জন্ত কিছু কিছু 
নি্চর ভূমি পতিত রাখিতেন সুতরাং সাধারণ প্রজার! 

উহা ব্যবহার করিস্তে পাইত; বিশেষতঃ 'আঙ্জি 

কালিকাঁর মত পুর্বে সর্বত্র এত রাস্তা ঘাট ছিল 

এ এ পতিত “জোলি” জমি দিয়! কুষকদিগের 

গৃহ পালিত গবাদি পশু ও এামস্থ জল নির্গত হইয়া, 

নিকটবন্তী বিল, খাল ও নদীতে গিয়া পতিত হইত, 
এই জন্ত এ প্রকার জমিকে কোন কোন স্থানে “খাস 

থাধার” “খাম পতিত” বা সরকারি “ভাস্কাত” কিন্বা 

“জেরাএহ্” জমিও বলিয়া থাকে । 

আজকাল, অধিকাংশ স্থানেই এঁ সকল ভূমি 
গবর্ণমেণ্টের ছ্বারা জরিপ হইয়া, “নাখেরাজ 

লা। 

৪ | রশায়ন পরিচয় | শিনপুর কলেজের 

কুষি-ডিপ্রোমাপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় কুধি-বিভাগের 
কর্মচারী ভ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রন্ীত। 

' সৃতিকা-পরুক্ষা, সার প্রয়োগ, শশ্ত-পধ্যায়, 
সর্বপ্রক্ষার গাদ্য ও তাহার রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ, শ্েতদাঁর, সাবান, শর্কর! প্রস্তত 

গ্রগালী প্রভৃতি কষি-রসায়ন সহ্বন্বীর যাব- 
তীয় বিষয় এই পুস্তকে বিশেষরূপেত্বর্ণিত : 
হইয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-সন্বন্ধে হা 

১ অত্যাবস্তুকীয় পুস্তক.। _সল্য ১২ টাক? 

কুক অধিয় 



৫ম খণ্ড) ১ম সংখ্যা। 
স০০০০৪০০০৩ 

(85581750001) ভুক্ত হইয়া কিছু কিছু 

কর ধার্য হইয়া, নিকটবর্তী প্রন্ষার সহিত বন্দোবস্ত 

করা হইয়াছে । পূর্ববে জমিদার মহাঁশয়দিগের জমির 
উপর অনেকটা স্বাধীনতা থাঁকায় প্রজারাও অনেক 

স্থানে, নিষধরে, অনেক জমি ভোগ করিতে পাইত্, 

এখন আর তাহা নাই | এমন কি তখনকার 

অধিকাংশ বড় বড় জমিদার হিন্দু ও মুসলমান দেবতা 
প্রতিষ্ঠা ₹1:র জন্য ত্রাঙ্মণ, স্বজাতীয় গরিব জ্ঞাতি, 

কুটুম্ব, রজক, প্রামাণিক, ০টাকদার প়তিকে 

নিফর ভাবে বিস্তর ভূমি দান করিতেন। উভাঁদের 

নাম যথাক্রমে “দেবোত্তর,” “পীরোত্তর,” *ব্রন্দোত্তর)৯ 

“মহাত্রাণ,” “চাকরাঁণ” ইত্যাদি হইয়াছিল। এই 

উদারতার গুণে, অনেক জমিদার বংশ প্রায় ধবংশও 

ছইয়। গিয়াছে । ত্র সকল বংশের বংশধরের! এখন 
পথের ভিখারী বলিলেও অতযুক্তি হয় না। যাহাই 
হউক এ সকল “জেল” জমিতে গ্রামস্থ লোকের 

পরিত্যক্ত পদার্থের সারে, বল্গকাল ধরিয়! উৎকু 

জাতীয় ধান জন্মে। 
পূর্বোক্ত নিয়স্থ ঢালু ধরনের ভূমিকে (140% 

1170 ) প্রচলিত কথায় “তরাই” বলে। অনেক 

পাঠকের ধারনা থাকিতে পারে, যে, অতি বন্ধুর 

পার্বতা ভূমিতে, এমন কোমল ধাঁনের আবাদ কি 

রুরিয়া হইবে? কিন্তু যিনি একবার পার্বত্য 
প্রদেশকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার মন হইতে 

এ ভ্রম অপনীত হইয়াছে । পর্বত কন্দরে নানাবিধ 

ধাতব পদার্থ জন্মায়, আর এঁ ধাতব পদার্থের মধ্যে 

আবার লাবণিক পদার্থের অংশও নিতান্ত অল্প নহে, 

সুতরাং ত্র সকল ধাতব পদার্থ, প্রস্তর খণ্ড জারিত 

খূলিকণা আকারে . পরিণত হইয়া, বর্ষার জলে, 
ধুইয়! গিয়া, জলধারার সহিত নিয়স্থ মৃত্তিকায় 
মিশিয়া, তত্রস্থ ভূমি খণ্ডকে অধিকতর আল্গ! 
(1০০5) করিয়া গাব নারে জঙ্গিকে, তীর ূঁ 

কলষক | ১৭. 
ব্যাস্টহিস্টিউ 

উর্বর! করিয়! তুলে; সুতরাং পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 

যে, ধান্ঠাদদি গুচ্ছশিকড় বিশিষ্ট উদ্ভিদে মৃত্তিকার 

উগরিস্থিত "সাব্রাংশই নিজ নিজ খাদ্য রূপে গ্রহণ 

করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করিয়! লয়, এই জন্ত 

প্রায়ই দেখ! গিয়া থাকে যে, বঙ্গভূমির কোমল 

মুন্তিক! অপেক্ষ। নেপাল, দারঞিণিং, কাশ্মীর, প্রভৃতি 
পার্বত্য তরীই ভূমিতে অধিভধ ফলন বিশিষ্ট মিহি” 
ও মোটা ধান জন্মায়। কিন্ত আমি ইহাঁও তানেক 

অন্গুনন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, পার্ধবত্য ভরাই 
ভূসিতে কর্দিম অপেক্ষা বালি আঁশ, মাঁটাই বেশী £ 

আর সাগরতীরস্থ অুন্ধরবনের মুত্তিকায় প্রথমোক্ত 

একারের মাটাই অধিকতর যিশান থাকে) আর 

ধ্লিবৎ জমিতে মিহি ও মোটা ধান বপণ করিয়! দেখা 

গিয়াছে যে, নোটা অপেক্ষা সরু ধাঁন ভাল জন্মায় 

এবং পঙ্কিলময় জমিতে এই ভাবে উভয় প্রকার ধান্ত 

রোপণ বা বধপণ করিলে, মোটাই উৎকৃষ্ট জন্মায়, 

সুতর1ং “তরাই” এর মাঁটীতে মিহি ধান্তই উৎকৃষ্ট 
হয়। আমি কোন সময়ে হিসালয়ের তরাই প্রদেশে 

ভ্রমণ কালে, জনৈক সাহেবের মোট! মিহি পানের 

কন্ট্রাকৃট লইয়! নেপাল গবর্ণমেণ্টের রাজ্যের বোরজ 

জেলায় উপস্থিত হই ; কিন্তু তদ্দেশে ক্রাগত ছুই 
তিন মাস ধরিয়া অনুসন্ধান করত, অবশেষে মোটা 

জাতীয় ধান্তের চিহ্ব মাত্র দেখিতে না পাইয়া মোটার 

পরিবর্তে মিহিই রপ্তানি করিতে -"খ্য হইন'ছিলাম। 

আর আমার কৌতুহল নিবারণ।খ, শগুলি, 

পার্বত্য কৃষককে এবিষয়ের প্রশ্ন করায়, তাহারাঁও 

একবাক্যে উত্তর দিয়াছিল যে, “আপানাদের ক্দিম* 

ময় বাঙ্গালার স্তাঁয় পাঁহাড়ীয় দেশের জমিতে, আদ 
মোটা ধান জন্মে না।” তাহাদের মধ্যে ছুই চারি 

পন কৃষক এ দেশের অমির অবস্থা ভাল রকম 

জানিত।--( ক্রমশঃ ) শ্াউপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী |. 

ও চর ঠ 



চেলে পোকা । 
”.. পরিমাণ প্রদর্শন করিতেছে । এই পোকা কার- 

কিউলিওনিডিই নামক কীট ( ঘুণ ) শ্রেণীর অন্তর্গত। 

| ইহা! অতিশয় ক্ষুদ্র পোকা । ইহার ডিন্ব লম্বে এক 

১ম চিত্র; (ক) কাড়া ( অদ্িবন্ধিত অর্থাৎ অপূর্ণ); ইঞ্চির পঞ্চাশ ভাগের একভাগ মাও ০ ভিন্ব লম্বায় 

(খ) গুটা;) . যেরূপ প্রস্থে সেইরূপ নয়। ইহা! ঈষৎ শ্বচ্ছ। (ক) 

(গ) পূর্ণ খবয়ব প্রাপ্ত পোকা ( খুণ 7 চিত্রের কীড়া শুভ্রবর্ণ বিপিষ্ট, পদহীন, মাংসল, মোটা 

পৃষ্ট দেশের ;চিত্র ) ও বক্র। ইহার বহির্ভাগের পরিমাণ এক ইঞ্চির আট 

, খে) উহার পার্জ দেশের চিত্র) তাগের একভাগ । ইহার মন্ত্রক পিক্ল এবং চুয়াল 
্ত). বীড়। আক্রাস্ত চাউল। » ঈষৎ কৃষণ। গুটী পোকার বর্ণ শুভ্র, ই পূর্ণ অবয়ব 

(ও) ব্যতীত এই সকল. চিল বন্ধিভ আকারে অঙ্বিত প্রান্ত পোকার সদৃশ।. পুর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত পোকা 
হইয়াছে) . পার্খহ চি ইহাদের স্বাভাবিক অবনবের গ্তীয় মিল বর্ণ বিশিষ্ট, হইয়! থাকে। ইহা লব্বে 



& ম খণ্ড, ২ম সংখ্যা | 
সে শ স্পেস এস 

এক ইঞ্চির 

ভাগের এক ভাগ। ইহার মস্তক বক্র গুণ্ডের গ্ঠায় 

বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হইয়াছে (চিত্র খ)7 শুণ্ডের নিয়ে চক্ষুদ্বয় 

এবং উভয় পার্খে ষ্পর্যণীদ্ধয় অবস্থিত। আবরণী পক্ষ 

( বহির্ভীগের কঠিন পক্ষ ) ইভার শরীর সম্পূর্ণরূপে 

আচ্ছাদন করেন; পশ্চার্দিক কিঞ্চিৎ বিমুক্ক থাকে | 

আবরণী পক্ষের উপরিভাগে লম্বা ও গভীর বহু দাগ 

দুষ্ট হয়। প্রত্যেক দাগের মধো ছুইটি লোহিতবণেরি 

বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। কীটের তলদেশের বর্ণ 

বহির্ভাগের বর্ণের ঠিক অনুরূপ । কীড়! ও ঘুণ ধান 
চাউল ও গঞ্ থাইয়। ইহাদের মধ্যেই অবস্থিতি করে। 

ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই পোকা দৃষ্ট হয়। 

গোলাজাত ধান চাউল, কোষল ও শক্ত গম, ছোলা, 

জোয়ার, মকাই, খেসারী, মটর গ্রভৃতি শম্ত এই 

কীট কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। ঘুণ পোকা 
প্রথমতঃ ইহাদের শগ্তের মধ্যে প্রবেশ করে, পরে 

কীঁড়। উৎপন্ন হইয়! বীজের মধ্যস্থ সমস্ত সার পদার্থ 

খাইয়া ফেলে । গোলাজাত শন্তের প্রায় ৫ভাগ 

( অন্যন ২॥ ভাগ ) এই কীট কর্তৃক ধ্বংশপ্রাপ্তি হয়। 

স্সতরাং ১০০০২ টাকার শম্ত রাখিলে, ২৫২ টাকার 

শশ্ত এই ঘুণ কর্তৃক স্থগ্রসিদ্ধ বাল 

ব্রাদার্স কোম্পানী অন্রনান করেন যে এই কীট বং- 

সরে শতকরা প্রায় ১০ঘভাগ শশ্ত ধবংশ করে। 

. গোধুমের সহিত ঘুণ পেধিত্ত হইলে ইহার ময়দা 
স্বাস্থ্যের অনিষ্টকারী হয় । নরম গম অধিক পরিমাণে 

এই ঘুগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়! থকে, কিন্তু শক্ত লাল 

গম সেই রূপ হয় না। 

_ চেলে পোকার জীবন বৃত্তান্ত । 

বিন? হয় । 

কুষক। 

আট ভাগের এক ভাগ, প্রস্থ পঁচিশ একটি শন্তে একটি মাত্র ডিম্বই প্রসব করে; 

১৯ 
সিটি ক 

কিন্ত 

একটি ঘুণ এক সময়ে অনেক গুলি ডিন্ব (ভিন্ন ভিন্ন 

ডিম্ব ভিন্ন ভিন্ন শশ্তে ) প্রসব করিয়া থাকে । ডিগ্ব 

ফুটিয়৷ কীড়া বহির্গত হইয়াই এ শশ্ত খাইতে আরঙ্ত 
করে। এই রূপে ইহার! শস্তের খোসা ব্যতীত সমস্ত 

মধান্থান খাইয়া ফেলে। তৎপরে কীড়া এ শহোের 

খোসার মধ্যেই গুটা অবশ্থ। প্রাপ্ত হয়। অতঃপর 

গুদ পোকা! কঠিন পক্ষ বিশিষ্ট ঘুণের আকৃতিকে 
পরিবন্তিত হইয়া খোস! কাটিয়া বহির্গত হইবার 
নিমিস্ত গোলাকার ছিদ্র করে। এই ছিদ্রের পরিধি- 

প্রায় এক ইঞ্চির অষ্টমাংশ। এই সময়েই শল্ত 

কোনও কাট কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়! বিবেচিত্ত 

হয়, কারণ কীটগণ শশ্তস্ত,পের নানাস্থানে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। কিন্তু শস্য পরীক্ষা করিয়া! দেখিলে উহার 

কোনও এক স্থানে ছিদ্র এবং মধ্যে গর্ত দেখিতে 

পাওয়া যাইবে । এখন আর এই কাীটদষ্ট শস্ত রক্ষা 

করিবার কোন ও ব্যবস্থা করা যায় না। দুণ ডিম্ব 

গ্রসব করিবার নিমিন্ত কোন শন্তে ছিদ্র করিশেও 

তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না) কারণ এই ছিদ্র অতি গঙ্ছ 

ইহাতে ঘুণ অতিশয় ক্ষুদ্র ( ইঞ্চির পঞ্চাশ ভাগের এক 

ভাগ)ডিম্ব প্রসব করে। ঘুণ শন্তে ডিম পাড়িয়! 

চলিয়া গেলে, ও শস্তের অভ্যন্তর কীড়। কর্তৃক ভক্গিত 

হইতে খাঁকিলেও, বাহিক দর্শনে ইহাতে কোন কাট 

আছে বলিয়া বোধ হয় না। শশ্ত গোলায় ঘুণ 

দেথিস্তে পাইলেই ইহা অনুমান করা উচিত যে, 

ইহারা শস্তে ডিম পাঁড়িতেছে। শ্রীযু্ গ্েবিং সাহেব 

কলিকাতায় জান্গারি মাসে কীটদিগের জোড় 
লাঁগিতে এবং ডিম্ব প্রসব করিতে দেখিয়াছেন। 

চেলে পোকার জাবির্ভীবের কোন নির্দিষ্ট সমযন * কীড়াগণ এক মাস হইতে দেড্উ মাস শস্তের সার 

নাই বলিয়া! বোধ হয়। অন্বেষণ করিলে যখন ইচ্ছ! 

তখনই ইহ! প্রাপ্ত হওয়! যায়। স্ত্রী কীট কোন 

শন্তে ছি করিস! ইহার মধ্যখখ প্রসব করে। 

খাইর! গুটা আকার ধারণ কয়ে। নিজ্রিত বস্থায় 

ইহীরা প্রায় ১* হইতে ১৪. দিন কাটায়। তৎপয়ে 

নম মাসে ইহারা পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত ঘুণের অবস্থা 
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রা হইয়া, জোড় বাধে এবং ডিস্ব প্রসব করিবার 
নিমিত্ত নূতন বীজ অন্বেষণ করে। ছুই মাসের মধ্যে 
সম্ভবতঃ শ্রীম্মকালে, ইহারও কম সময়ে, মে মাসের 
প্রথমেই, ডিম ফুটিয়া কীড়া উৎপন্ন হয়। দেড় মাসে 
নৃতন পর্ধ্যার কীট উৎপন্ন হইতে পাঁরে। এইরূপে 
সম্ভবতঃ বৎসরে ৬ বার চেলে পোকা উৎপন্ন হয়। 

ফোন কোন ঘুণ জানুয়ারী মাসের প্রথম সময়ে, 

কোন কোন কীট বা জান্য়ারী মাসের শেষ ভাগে 

ডিম প্রসর করে সুতরাং আমরা বৎসরের সকল 

সময়েই ঘুণ দেখিতে পাঁই। কিস্ত কোন কোন 
মাসে ঘুণ অধিক সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। ডিম প্রসব 

করিবার নিমিত্ত কীটগণ খোলা জায়গার স্ত,পাঁকার 
শস্ত অপেক্ষা বস্তাবন্দি শশ্ত অধিক পছন্দ করে। ঘুণ 
গণ পরিপক্ক ধানের চাউল অপেক্ষা অপরিপক্ ধানের 

চাউজ বেশী আক্রমণ করে। আতব চাঁউল ইহাদের 

স্বারা অধিক পরিমাণে বিন হয়। সিদ্ধ চাউল তত 

হয় না। 

চেলে পোকার শব্র। 

:-: শাস্ববর্তী চিত্রে লিখিত চাঁরিটি কোমল পক্ষ বিশিষ্ট 

পতঙ্গ চেলে পোকার ক্ষাভাবিক শক্র। ইহার পারে 
1 আকৃতি বিশিষ্ট যে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া! যাইতেছে, 

উহ! এই পতঙ্গের স্থাপ্ভাবিক পরিমাণ। ইহারা 
শস্যৈয় মধ্যস্থ চেলেকীড়ার উপর ডিত্ব প্রসব করে। 
ভি হইতে এই: হলের কীড়! বাহির হুইয়াই চেলে, 
কীনা খাইতে, থাকে। কিন্ত উত্তয় কীড়াই পুর্ণ 
কু্ারযঘ: প্র ইইখার পুর্বে চেলে:কীড়া মরিয়া বায় 
মা. চেলে কড়া রিয়া গেলে এ পতঙের সু, 

কৃষক । .. ঠবশাখ,. ১৩১১, 

গুটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তংপরে ইহার! তাত্তর বণ 

বিশিষ্ট পতঙ্গ রূধে পরিবর্তিত হইয়া থাকে এব$ 
ইহাদের জোড় লাঁগে। অতঃপর স্ত্রী পতঙ্গ ডিস্ক 

প্রসব জন্ত শস্ত গোলায় চেলে কীড়ার অন্বেষণ করে 

এবং চেলে কীড়া প্রাপ্ত হইলেই উহার উপরে ডিম 

পাড়ে। 
প্রতিকার । 

বায়ু-প্রবাহ-রহিত পাত্রে শহ্ত সঞ্চিত ফিরিলে 

ঘুণের আক্রমণ হইছে শম্ত রক্ষা ঝরা যায়। চেলে 

গোঁকা গোলা ঘরে শশ্তই আক্রমণ করে, কিন্ত 

জমীর শম্ত কখনও ঝ্বাত্রমণ করে না। গোল! বাঁড়ীর 

উঠানে যে সময়ে সময়ে এই কীট দেখিতে পাঁওয় 

যায়, তাহার কারণ, এই যে, সেই স্থানে পূর্ববর্তী 
শস্য পতিত ছিল। ঘদি শস্তের পরিমাণ এমন অধিক 

হয় যে, তাহা বাযুপ্রবাহ-রহিত পাত্রে রক্ষা কর! অস- 
স্তব হয় তবে এ শস্ত বায়ু ও আলো! প্রাপ্ত শু গোলা 

ঘরে রাখা কর্তব্য । শস্ত কিঞ্চি পরিমাণে সিক্ত না 

থাকিলে ঘুণ তাহাতে ডিম পাড়িতে পারে না। শশ্ত 

যদি খুব শুক হয়, তাহা হইলে ইহার! এ শস্ত আক্রমণ 
করে না। সুতরাং আর্্ বায়ু গোল! ঘরে প্রবেশ 

করিলে তথায় ঘুণের প্রাহুর্ভাব হয় এবং শুষ্ক বায়ু 
গ্রবাহিত হুইলে ঘুণের আক্রমণ কমিয়! যায় । 

(১) জালায় কিন্বা মাঁটার লেপযুক্ত মরাইয়ে 
ভূষি কিন্বা বালি মিশ্রিত করিয়া শস্ত রাখিয়া তাহা 

মাটা দ্বারা ঢাকিয়! রাখার প্রথ! উত্তম । 

(২) থু" আক্রান্ত শস্ত খুব পাতল৷ করিয়া 

রৌদ্রে দিয়! নধ্যে মধ্যে নাড়িলে হৃর্য্ের উত্তাপ 

অভান্তরস্থ ঘুণ অন্থাত্র চলিয়া ফায়। এই শম্ত পুনরায় 

কুর্যের . তেজ থাকিতে. থাকিতেই  পুর্ববকথিত 
প্রথান্যায়ী গোলাজাত করা উচিত... সুখের তেজ 
কমিয়! গেলে ঘুণগণ পুনুর্বার & শস্তে করিস 
উপুচ্ছিত হুইতে পরে 



€ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 

(৩) গোঁলা ঘরে থুণের খুব প্রাহুর্ভাব হুইলে 
তথা হইতে শশ্ত বাহির করিয়া গোলার মধ্যে চুণকাম 
বা মাটি কিতা গোবর দ্বারা লেপিয়া! উহা উত্তমরূপে 
শুষ্ক করা প্রয়োজন। ঘুথ মারিয়! ফেলা উচিত। 

শন্ত পুনঃ গোলাঁজাতে করিবার পূর্বে ইহাতে কার্বণ- 
ডাইসাল্ফাইড. প্রয়োগ কর! আবশ্কক। ক্ার্বপ- 
ভাইসাল্ফাইভ্ প্রয়োগের নিয়ম ইতিপূর্বে "কুষকে* 
লিখিতি হইয়াছিল। বীজরক্ষার নিমিত্ত কার্বণ- 
ডাইসাল্ফাইডের ন্যায় উপযোগী কোন পদার্থ অদ্যাপি 
আবিষ্কত হয় নাই। অল্প বীজ বোতলে রাখিয়! 
তাহাতে স্কাপথালিন্ এ্য়োগ করিলে তাহাতে কীট 
আক্রমণ করে না। 

(৪১) হুর্ধ্য কিরণ, শুক্ষবাধু এবং অধিক শীত, 

গন্ধ গোলা এইগুলি কীট নিবারণের প্রধান উপান়্। 
(৫) ,ধান ও চাউল বস্তাবন্দি না করিয়! 

স্তপাকারে রাখিলে ইহাতে চেলেঘুপের আক্রমণ 
বেশী হয় না। বজ্তাবন্দি করিয়। গুদামে চাউল 

বাখিলে তথায় গুদামের আরজ বায়ু গ্রহণ করিয়া 

ইহা কিঞ্িৎ সিক্ত তয় সুতরাং এই চাউল সহজে 

চেলেকীট দ্বার! আক্রান্ত হয় । : 

(৬৯) অপরিপক শন্ত গোলাঘাঁত করা উচিত 
নয় । 

(%) গোল! ঘর খুব পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখিতে 

হইবেক। 
আীবনবৃত্তান্তের নিয়লিখিত বিষয়গুলি এখন পর্যন্ত 

নির্ধারিত রূপে জাত ছওয়! যায় নাই £-- 

(১) ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে এক 

কীট হইতে বৎসরের মধো কত পর্ধযার কীট জন্মে । 
(২) কোন কোন শন্ত চেলেপোক! গ্ছার 

ক্যা হয়।-_-দ্রীদিবারণ চর চৌধুরী । বজীয় কবি ' 
ব্কাগের কার্গচারী । 

| রা ্  শি তেরে 

কৃষক । ২১ 

আত্ম প্রসঙ্গ । 

শীযুক্ত প্রুষক* সম্পাদক সমীপেষু-- 

মহাশয়, শ্রীবুক্ত বাবু প্রবোধচন্্র দে লিখিত আম্ত্র 

সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রবন্ধ পাঠ করিয়! আমার ছএকটি 
বিষয় সহজবোধ্য না হওয়ার কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিতে মানস করিয়াছি । প্রবোধ বাবু খদি অনুগ্রহ 
পূর্বক এ ক্রটী বিষয়ের মীমাংসা করিয়! “কৃষক” 

পত্রিকায় লেখেন তাহা হইলে কৃষকের পাঠককবর্গের 
ও সাধারণের বিশেষ উপকার হুইবে। 

১। তিনি লিখিতেছেন যে "কোন বৃক্ষের নিয় 

দেশ হইতে আদৌ পত্রসমূহকে স্থানাস্তরিত করিতে 
আমি পরামর্শ দিই না। যে গাছ যেষেসামগ্রীতে 

পরিপু ও বৃদ্ধি হইতে পারে, তসমুদায়ই সেই 
গাছের পাস্ভায় পাঁওয়! যা, জ্তরাং ইহা! অপেক্ষা 
উৎকষ্ঠতর সার আর নাই বলিলেও হয় । আম 

গাছের পক্ষে পুষ্টিকর জিনিস আম গাছেই আছে, 
কারণ উহ! ইতঃপূর্বে মুত্তিকা ও বাযুমণ্ডল হইতে 
তৎসমুদায় আহরণ করিয়া বন্ধিত হইয়াছে। প্রতোক 

গাছের সব্বপ্ধেই এই নিয়ম । তথাপি যে সার দিতে 
হয়, তাহার কারণ এই যে, উহার ছার! বৃক্ষ সন্বর 
নব-শক্কি লাভ করিতে পারে। সারের ক্রিয়। ধীর 

হইলে উত্ভিদগণ বর্ধিত হুইভে থাকে, কিন্তু সহসা 
নবশক্তি সঞ্চারিত হইলে উহাদিগের বৃদ্ধির গতি 
কতক পরিমাণে স্থগিত হয়, এবং তাহ! ফলছুলের 
দিকে ধাবিত হয়। ০4 

গলিত বৃক্ষপত্ধে চুগের ভাগই অর্ধিক। তাহাতে 
বৃক্ষের প্রধান খাদা নাইট্রোবেন তি জয় পরিমাণে দৃষ 

তি হইত পারে । কিন্তু আগ্রবৃক্ষের আহারোপযোদী 



নট পটাশ, কত ষক্ষরিকএসিভ ৎ অন্ত প্রকারে 

প্রয়োগ করিতে হইবে। বৃক্ষপত্র দ্বারা তাহাদের 
পৌষণোপযোগী সমুদয় খাদ্য ক গ্রকারে মিলিবে? 

.. কোন প্রকারে বৃক্ষের উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে 
 পারিলে তাহাদের ফলফুল প্রসব করিবার শক্তি 

সঞ্চারিত হয়। বৃক্ষে ঘোড়ার মল বা শন্তাবলের 
আবর্জনা প্রয়োগ করিয়া কখন কথন বৃক্ষা্দির 
অসময়ে ফল ফলাইবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু উক্ত 

প্রকারের দাঁরে নাইট্রোলেনাদি উদ্ভিদখাদ্য বিদ্যগান 
 খাক্ষায় ভাহাদের বু্ধির গতি স্থগিত হইবে কেন? 

:. ২। শপার্খদেশে গাছের যতটা বিস্তৃতি, ততটা, 

ভূমিকে রীতিমত আবাদে রাখিতে হইবে। এ জন্ত 
গাছের মূল কাণ্ডে একটা রজ্জু বাঁধিয়া গাছের বিস্তৃতি 

স্থান পর্য্যন্ত সেই রজ্জুকে লম্বিত করিয়া চারি পার্খে 
ঘুরাইলে একটা চক্র হইবে। এই চক্রের অন্তভূতি 
অঁমিকে উত্তমরূপে পাট করিতে হইবে।” 

' “গাছের ডালপাল! যতদুর বিস্তৃত হইবে শিকড় 

যে-ঠিক ততদুর বিস্তৃত হইবে, বেশী বা কমদূর হইবে 

না এ কথা কে সঠিক বলিতে পাবে? শিকড় যত 

দুর বিস্তৃত থাকিবে ততদূর জমির পাট হওয়া আব- 
শ্বীক'। প্রবোধ বাবুর মতে একটা বাধাধর1 নিয়ম 

করিতে গেলে ছোট গাছের গোড়ার জমির পাট 

আদৌ দরকার হল: না। অথবা গাঁছটা ঘদি বক্র 
কই উঠে তাহা হইলে ভৎঞর্শি নি অবলম্বন 

করিলে, চরে কি? 

১৩7 -পআহ্ব বৃক্ষেত জন্ভ দশম হইতে পঞ্চদশ 

রব বয়$ক্রর্খ পর্যন্ত এক বৎসর অন্তর চক্র বাড়াতে 

"পারা যায়, কিন্ত ইহার পরে আর বাড়টইয়া দেওয়া 
(উডিও।নহে। আনবৃক্ষ এই: বয়সে পুর্ণ যৌবন -দশা 
আতিক, জুগয়াং অুইজশ' হইতে ইহাকে: অর্থাৎ 
ই্ার িকড়ঙলিফে নির্দি চাকু১ মাং ভাব 
পরি দিয়া শিকড় অনি গা বিন 

 ঠবশাখ। ১১১ 
নক ১ পনি শাবি 

হইতে না পারিলে, গাছের শাখা এঁশাখা, বদ্ধিত 

হইতে থাকিবে এবং ইহাতে.অধিক ফলন হইব ।” 

আত্মবুক্ষ দশম হইছে, পঞ্চদশ বৎসরের মধ্য 

পু্ণায়তন প্রাপ্ত হয় এ কথাটি কি সম্পূর্ণ ঠিক ?. আন্ত 
বৃদ্ষ শত বর্ষেরও অধিক দিন বাঁচে কিন্তু তাহারা 

পনের বংনরের পর কি আর বাড়ে না? 

রি তিনি সম্ভবতঃ 4০91091 9/5061 অনুমোদন 

করিতে চান। অর্থে এক 

একটি বৃক্ষের চতুপ্দিকে খাচ্ভ খুঁড়িয়া রাখিতে হয় 

যাহাতে শিকড় গুলি নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে না 

পারে। খাত সেইরুপ গভীর হওয়া আবশ্বক | 

কিন্তু উক্ত নিয়ম কি সর্বত্র মঙ্গলজনক ? যেখানে, 

ক্ষেত্রের পরিমাণ, ক্ষ অথচ নিদিষ্ট সংখ্যক গাছ 

রোপণ আবণ্তক সেই খাঁনে অগত্যা প্ররূপ একট! 

নিয়ম না করিলে চলে ন! কিন্তু ক্ষারদির সম্পূর্ণ বৃদ্ধির 

পক্ষে যে ইহা সর্বতে ভাবে মঙ্গলজনক নহে তাহ] 

সহঙ্গেই অনুমান কর! যায় । বৃক্ষদিগকে . উক্ত 

প্রকারে সীনাবন্ধ করিয়া! রাখিলে তাহাতে ফলফুল 

কম হয়কিনা? 

৪। প্রবোধ বাবু. গাঁছের চারিবারে একটা 

গভীর দাগ দিতে বলিয়াছেন কিন্তু কতটা গভীর 

করিতে হুইবে বলিয়! দেন নাই, কতটুকু গভীর 

করিলে প্রিকড়গুলিকে সীম্মমধ্যে রাখিতে. পারা 

যাইবে? 

£।- প্বৎসরের মধ্যে ছইবার গাছের: পাড়া 

(98001) ,5%50012% 

শপ 

ইয়ান গার্ডেনিং এসোসিরেসন: হইতে প্রকাশিত। | 

১ ৃ  বিলাতী সবজী চাষ 170: 27৪০০০91 

| 051৫50171 26 1. : ভমন্বর্থনাধি মি 

* বি এ, এক; আর, এট, এস) প্র্নত |" কপি, 
"১ । সালিগর্ম: লাজ)  খীউস্গ্রভৃতি, জিলা 

সবজীচাষ প্রণালী বিশদ ঈর্বিজিক ডে 
মুল্য ।০স্থলে ।০.দ্কায বাধাই | আনা. 



৫ম বড) ১৭ 
সংর্ধ্য। | 

জোষ্ঠ মাসের শের ভাগে একবার এবং কান্তিক মাসে 

একবার.এই ছুইবারগাঁছের পাট করিবার নিয়ম |”. 

৮. ছুইৰার গাছের রোড়! পরিষ্কার করা! আবশ্কক 
রর পরে-কিস্ত হইবার কোপাইবার আবশ্তাক তত 

দেখা যায় না। উদ্যাসতববিৰ মিঃ মেন সাছেবও 
বংসরে একবার মার" কোপাহতে উপদেশ দেস। 

ছইুখার কোপাইলে ধিশেষ কোন উপকার পাওয়া 
ষায়কি না? ১ * 

; »৬। পকান্তিক প্লাদে পাট কালে উল্লিখিত 

প্রণালীতে মাটি কোদলাইলে এবং মাটর চাপ চুর্ণী-, 

ক্কৃত ও বন জঙ্গলাদদি পরিষ্কৃত হইলে চক্র মধ্যস্থিত 

কমন্ত মুত্তিক! গাছের প্রাস্তভাগ হইতে চক্রের 

কিনার। পর্য্যন্ত কোদাল দ্বারা ঢালু করিয়া মুন্তিকা 

ঈষৎ চাপা, দিতে হইবে । এইরূপে মাটীকে ঈষৎ 
 চাপিয়া দিলে উহার রস শু হইতে পান না। বরং 

সর্ষ্যোত্াপের আকর্ষণে মৃত্তিকার নিয়তম দেশ হইতে 
রস উপক্িক্ডাগে আমিতে থাকে 1” 

চক্র মধ্যস্থিত মৃত্তিকা কোদাল দ্বার! ঢালু করিয়া 

ঈষৎ চাঁপিয়। দিতে হইবে কেন? মৃত্তিকা চাপিয়া 

দিলে মুত্তিক! নধ্যে উত্তাপ ও বানু গ্ীবেশের অন্ুবিধ! 

্টিবে ক্রি না? পগাছের প্রানস্তভাগ হইত চক্রের 

কিনারা পত্যস্ত” এই বাকাাংশের অর্থ কি? 

৭। “জমিতে সার দিবার সঙ্ল্প থাকিলে, বর্ষার 

প্লারস্ডেই উছ। চত্রমধ্যে বিস্তৃত করিয়! দেওয়া উচিত। 

কারণ, এ,সমজ্লে সার প্রয়োগ করিলে সহজেই উহ! 

বিগলিত হই! মৃত্তিকার সহিন্ত মিশিয়! যায়, সুতরাং 
'বঅভি-অল্পদিন মধ্যেই' উত্তিদ শরীরে সারের কাধ্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। যতই 'সার দেওয়া যাউক, 
বু না উহা উত্তমরূপে গলিয়া যাইবে, ততক্ষণ" 

তাহারঝাযারা উতভিদগণ কোন উপকার পায় না। 

র্মাকাল, ব্যুহীত অপর খতুতে সার প্রযুক্ত হইলে 

পরিষ্কার করিয়া ও ৪ লালে যথেষ্ট হইবে ।- উহ বিগলিত হইতে অধিক বিলঘ হয় এবং অতি 

ধীরভাবে বিগলিত্ হইতে থাকে । ধীরভাবে,সার 

বিগলিত হইছে থাকিলে উদ্ভিদ শরীরে উহ্থার কাধ্যও 

অতি ধীরভাবে হইয়া থাকে । এসন্ধ কার্তিক মাসে 
প্রদত্ত সারে সত্বর উদ্ভিদ বিশেষ উপকার লাভ 

করিতে পারে না, কিন্ত বর্ষাকালে বা বর্ষার পূর্ব্বে 

সার মংযুক্ত করিতে পারিলে উদ্ভিদগণ মুকুলিত " 

হইবার কাল অবধি এই কয়মাস উহার ফলভোগ 
কনিতে পারে, সুতরাং অধিক-পরিমাণে উৎকৃষ্ট ফল 

প্রদানে সমর্থ হয় ।” 

সর্ন একার সার ক্ধি বর্ধার প্রারস্তে প্রয়োগ 

গুঁড়া গ্রন্থতি যে সকল করিতে হইবে? হাড়ের 

সার মৃত্তিকার সহিত বিগলিত হইয়। উদদ্বদের আহরণ 
উপযোণী হইতে বিলশ্ব হয় সে সমস্ত সার বর্ষার 

প্রারণ্ডেই প্রয়োগ করা উচিত বটে কিন্তু গোময় 

প্রতি সার বা অন্ত কোন রাসাঙ্গনিক প্ররক্রিকায় 
্রস্তত সার বর্ষার প্রারস্তে বা বর্ষাকালে প্রযুক্ত হইলে 
অধিকাংশ জলে ধুইয়া নষ্ট হইবার সশ্তাবনা। এরূপ 

অবস্থান্ন বর্ষার শেষে আশ্বিন কাণ্ডিক মাসে গোড়া 

কোপাইয় সার প্রয়োগ করাই কি অধিকতর প্রশস্ত 

নহে? 

৮। পইভঃপূর্ক্বে বলিয়াছি.যে,. চক্লিশ হইতে 
পর্নতাল্লিশ ফুট ব্যবধানে আত্মবৃক্ষ রোপণ করিতে 
হইবে। ইহার জন্ত এতটা স্থনি কেন দিতে হয়, 

এক্ষণে তাহাই বলিব। সকলেই দেখিয়া থাকিবেন 

যে, ঘন রোপিত গাছসকল উদ্ধীদিকেই সমধিক, পুলি 
মাণে বদ্ধিত হইয়। থাকে | পার্খবদেশে স্থান ন! 

পাইলে বৃক্ষের শক্তি উ্ধাদিকে ধাবিভূ, হয়. কাজেই 

গাছ উদ্ধদেশেই বদ্ধিত হইত খে. কি পার 
পে প্রয়োজনম্ত স্থান পালে গান বাীন্ভাবে 
ক ধিকে বাড়িতে পার়ে। ঘি ১:০৯ ০৫৪৮ 

- আঠির চারা গার প্গে & ৪৪৫ রা ব্রার 

?" 
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আবশতক রে পারে বটে কিন্ত কলমের চারা উহা নালার মধ রন সস্ানম্বামীর উদেন্ত। 

হইতে কম ব্যবধান হইলে চলে কি না? উদ্যান- একে ত বর্ষকালে বাগানের জি সু বষ্িতেই সিক্ত 
তত্ববিদ মিঃ মেন সাহেব ৩* ফিটঅস্তর আতবৃক্ষ হইয়া যায়, এবং সমগ্র কাল কর্ড অনেক নিয়- 
রোপণের ব্যবস্থা দেন। এখন কোন পন্থা অবলম্বন দেশ, পধ্যস্ত রসপুর্ণ হুইয়। একে, ইহার উপর 

কর! কর্তব্য? এ বিষয়ে লেখকের সবিশেষ মত উল্লিখিত প্রকারে নালা কাটিন্সা দিলে ষে আর্ত! 
_ জানিতে পারিলে আমাদের অনেক সুবিধা! হয়। সহজে তিরোহিত হয় না, অপ্েক্্ছলে আদৌ হুয় না। 

৯। “তাল, স্থপারি, নারিকেল প্রন্তি বহিঃসার এরততদ্ব্তীত নালা'র মধ্যে ্রমাঁগুত জল সঞ্চিত হইতে 
(5.7008৩78089) জাতীয় উত্ভিদগণের শাখা! প্রশাখা থাঁকিলে মৃত্তিকার আর পোষণ করিবার শত্তি থাঁকে 

কয় ন! এবং-উহারা উর্ধদিকে বর্ধিত হইয়া থাক। না, ফলতঃ সধ্দততি জল ৬১২ বত্তিকা ও উত্ভি 

এই কারণে উহাদের অন্ত পার্শদেশে অধিক শ্থানের এতছ্তয়েরই অনিষ্ট হয়। ন্মুার মধ্যে জল অধিক 
_আবশ্তকতা হয় ন1।” কাল সঞ্চিতাবস্থায় থাকিলে গাছের শিকড় পচিয়! 

আত্ম, কাটাল, লিচু প্রভৃতি অস্তঃসার (০৪৩ যায়, জলের ভারে মাটা চাঁপিয়ঃ খায়, মাটার ছিত্রপথ 

« 2085) জাতীয় উত্ভিদমাত্রেই শাখা! প্রশাঁখ বিশিষ্ট ।* সমূহ অবরুদ্ধ হইয়! যায়, তাহাতে উদ্ভিদের অনিষ্ট 
লেখক চ:710098513985 জাতীয় উত্তিগগণকে ঘটে ।" 

বহিঃসার বলিয়া! নাম দিয়াছেন এবং 1:0851085 লেখক কিন্ত পূর্বেই বৃক্ষের চতুর্থিকে খান্ত 
জাতিকে অন্তঃসার বলিয়াছেন কিন্ত আমার বিবে- খুঁড়িতে উপদেশ দিয়া্ছেন। শিকড় গুলি সীমাবদ্ধ 
চনায় প্রথমোক্তটী অন্তঃসার এবং শেষোক্তটী বহিঃ- রাথিতে গেলে খানা অনতি গভীর ন|। করিলে চলে 

সার হইলে নামের সার্থকতা ও ধাদ্বর্থ রক্ষিত হয়- না কিন্ত এদ্রিকে আবার গাছের গোড়ায় জল ন! বসে 

আশা করি তিনি যুক্তি দ্বার আমার ভ্রম খণ্ডন কি উপায়েই তাহার প্রতিকার করা যায়। এক্ষণে 

করিবেন। আমাদের বর্তব্য কি, আশ করি তিনি আমাদিগকে 

১৪1 প্প্রত্যেক গাছের জন্ত হতটুকু শ্থান বিশেষ করিয়! বুঝাইয়! দিবেন। 
আবপ্তক, তাহা অপেক্ষা উহার! যে পরিমাণে অল্প ধরিগেষে আমার বভব্য এই যে আমার এই 
স্থান পাইবে, সেই পরিমাণে উহার! উর্দধদেশে বর্ধিত প্রশ্ন সম্বলিত ছুদীর্ঘ পত্রিক! খানি আপনাদের 

হইবে, ফলে পার্্্ধেশে অলপপরিমাণে শাখা প্রশাখা পত্রিকায় স্থান দান করিবেন এবং তছুৰতরে প্রবোধ 

জন্মিবে। এই হেতু আত্রের জন্ত ৪* কি €« ফুট বাবুষাহ! বরিবধেন তাহাও পত্বস্থ করিয়! আমাদের 
জমি কোন মতে অধিক নহে।” ষল্যাণ সাধন করিবেন। ইতি প্রীশগিতৃষণ সরকার 

উপরোক্ত বাক্যের যুক্তি কতটুকু ঠিক বল! যাক টীমারঘাট, ডিক্রগড়, খালাম। 

রহ নপক রা উজ নন ২ রেশম বিজ্ঞান ।--(৩** পৃঠায় সম্পূর্ণ। 

এ রেশমের পোকার চায়ের পক্ষে এই পুস্তক 

১৯৪. “অমেকস্থানে দেখিয়াছি, বর্ধার গ্রারতে খানি একাত প্রয়োজনীয়; ইহা! সচিজ্ব। 
“জার বৃক্ষের চতুর্ধিক বেন হিয়া! সুগভীর ৬ মূল্য ১।*র স্থানে ১, টাকা ফালি নি 

সি নালা ফাটা দেও! হা। বর্ধার জল দেই : (কক অফিস! 



রুষি, শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক" গত্র |. 

সম্পাদক__ই দি পঠোজানারি র্ণকার, এম, এ, 
সিটি কলেজের তৃতপূর্বব অন্কশান্্ 9 বিজ্ঞানের অধ্যাপক | 

1ম খণ্ড,  গ্গি তীয় সং তা 

জ্যৈন্ঠ, ১৩১১ 

সূচী-পত্র । 
[ লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ] 

ন্ষপু এ ূ বিষ্র পত্রান্ক 

মর পত্রাদি--সীর ও জলোভুলন যন্ত্র ২৯ 
সংবাদ ও মস্তুব্য *** ২৫ কল সংরক্ষণ যন্ত্র ২১, 

নিসর ভুলা '"" ২৪ | বাগান ও ক্ষেত্রের সাময়িক কাধ্য ৩১ 
বদ্ধনানণ দধসেএ--সার গোলাপজাম বাধিতে হয় কেন ৩১ 
এ. পরীক্ষা ২৫ 1 পুযা কলেজ ও কাযক্ষেত্র ৩৩ 
তিল শত্ত *** ২৭ | ফলগ্রল্গাতীয় অনারুষ্টিসহ ধান ... ৩৭ 

ভানলিপতুন পাট '** ২৭ | ফলের পাগান তৈয়ারীর সহজ 
মমালোচনা--আমুক্রদীয় 9... ২৮] প্রণালী ১১ 

কমলা ৪১ টি রা ও লণ | ২২:8৩ 
দীপ *০ ২৯ 2. অবৃঙ্গের ভাতিসিত ২8৬ 

পপ” ০ পাশ ০ পির অপ "ক ৭ ওপর পপ্ত » তক ৮ থপ 
সা ২ সি শপ পা আপ জা আও নত ৭ পাস জার লা জনক আপা পপাপপাপাপাশ পাপা পপি 

কলিকাতা, ১০৭ নং  কর্ণওয়ানিস ্ীট, এরীপ্রেসে” প্র শষদুনাথ শল ছারা মাত ও 

১৪৮, ববাজার স্্ীট, “ইগ্ডিয়ান গাঙেনিং এসোসিয়েমন” হইতে 

শ্রশশীতৃষণ মুখোপাধ্যায় কতৃক প্রকাশিত । 
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' হা একটী নুতন "আমেরিকান ব্যবসায়ের. গুঢ়তত্ব। 
'অতি অল্প পুজিতে কেমন করিয়! ব্যবসার করিতো! 
হুদ এই পুস্তকে তাহা অকপটভাবে লিখিত হইয়াছে। 

অসহায়, পুঁভীশুন্ত যুবকগণ, তনায়াসে ঘরে বাঁসয় 
অন্ত কাধ্য থাক! সপ্থেও উপাজ্জন করিতে পারিবেন । 
আমেরিকা কানাডা প্রভৃতি দেশের লোকে এই 

ব্যবসাষ ছার! লক্ষপতি হইয়াছেন । যে সকল বুধক 
প্রকৃতই স্বাদীন জীবিকার প্রয়াসী কেবল এ পুস্তক 
তাহার্দিগকেই বিক্রয় করা হইবে--সমস্ত পুক্তকই 
শ্ীলমোহর কর! এন্ভেলেপের মধ্যে বিক্রয় হু 
থাকে । অতি গুঢ় ব্রহস্ত--সেইজন্য এইরূপ করা 
হইগ্লাছে ধিনি এই পুস্তক গ্কাকৃত বাবসায়ের উদ্দেগ্রে 

ক্রয় করিবেন তিনি নিশ্চয়ই এ গুঢ় রুহস্ত প্রকাশ 
করিবেন না-_ইহাই নিশ্চয় । ইউনিভারমাল এড 
ভারটাহত্রিং এজেন্সীর ম্যানেজার মিঃ এস, পি, 
চাটাজ্জী বার! প্রকাশিত দাম ॥০ আট আনা ভি, পি, 
গজ) ্রীগ্ুকুদাল চট্োপাধ্যায় । বেঙ্গল ল'ইরেরা 
২৯১ নং কণওযালিস সীট, কলিকাতা । 

বয়েজ টেলিফেণন। 
খুব তাল ট্রানস্নিটার দেওয়1 প্রায় দ্ধ মাইল 

দুর হইতে কথ। কহিতে ও গান করিতে পার্সিবে । 
'ভিশয় বআনন্দজনক | এবাডী হইতে অন্য 
বাড়ীতে এই টেলিফোন দ্বাপা কথা কহা যাইবে । | 
এমন কি ফিল্ ফিস কথা পথ্যস্তও গুনা যাহবে। | 
প্রতোক দিকে হটী করিম! সুন্দর ইনামেল টিউব 
দেওদা আছে। একটী কানে দিয়া শুণিতে হর, 

অঞুটীতে কথ। বলিতে হনব । একজ বাক্সে প্যাক 
হইয়া যাইবে ১ মং ৮৮* প্যা *ং ভিত পি সামত 
১০ | বেশ নাই । 

থিয়েটারের “্রিজ”। | 
কাল বং ও মূভূর্তের মধ্যে সগ্ প্রশ্ষণটত গোলাপের 

স্তায় দেখাইবে, রূপনীর রূপের উপর এক পো, 
দিলে কেমন হয় বুঝুন। কনে সাজাইতে বেশ 
. জিনিস ভাল গোলাপে স্ববাঁসিত; নিগ্দোষ জিনিসে 

-প্রস্থভত। দাম ১ শিশি।০ ভিঃ পিঃ প্যাকিং স্বতন্তর। 

..... বিনামুল্যে আমাদের মুল্য তালিকা পাঠান; যায়। 
- “এস, পি, চাউজ্জা এও সন, আমেরিকার অভিনব 

ইন্ডিয়ান আর্ট খুল। 1. 
| 
1 এখানে ফটো গ্রাফি, হাপটেখন ব্লক, উভ এন্গ্রেভিং 
ৃ কপার প্লেট ইত্যাদি গ্রন্থত হয়৷ নিচক্ষণ শিল-শিক্ষণ 

| গণের বিশেষে তবাবপানে নিস পরূপে কাধ্য ভইরী, 

থাকে ।বাহিরেষে দরে কাচা হাতের কান্দ লয়েন 

| আমাদের এখানে সে দ্ামেই ভাল কাজ হহবে অত 

্বদেশের একটা স্কুল্রে কিছু সাঁভাবা হইকে। জামরা 

সাধারণের সহান্রক্রাতি প্রার্থন। করিতেছি । 

ইন্ডিয়ান আট স্কুল 
গ্রাকটিক্যাল ক্লাস । 

৭১নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহবাঁজার, কলিকাতা | পপ সপ পপ ক সপ 

“স্বকের গ্রাহকগপের অন্ত 

টু ২২ জরি চারি আনায় ওষধ শিখুন । 
বেশী ঘিন এ নিয়ম থাকিবে না। 

ইচ্চ: 

1৮ 

মধ । 

| তপবাগীর ৭ 
| দাঃ ০৩ হর ও সকল দেশেই সকল সময় পাঠজ। 

৷ বহাতে ধাতুগৌর্দাল্য, যৌবনোটিত শি 

সান ও ধাহুনংক্রান্ত অঙ্গাগ্ত, গীড়াও আরোগ্য হয় । 

সহজশগীরে সেবনে বাক্গীকরণের কার্য করে ভিন 

দিনেই সফল তদকিতে "্কুষকের 

গ্রাহকমারেই চার আপার মনিজর্ডার বাশ 

সল্োর ২১৯ টিকিট রেলেষারী ভাকে পাঠাইলে 

দর্পণ লিখিত পাঠাইিব, অঙ্গ কাঙাকেও এ 

মুল্যে দিতে স্বীকৃত নহি, সুতরাং সঙ্গে কৃষকের 

মোড়ক না পাঠনইলে দেওয়া হইবে ন]। অন্যের 

পক্ষে মূল্য ১২ এক টাকা । বিনা রেজেগারীতে 

টিকিট খোয়া গেলে দ্বায়ী নহি। যিনি লইতে 
ইচ্ছুক নিক ঠিকানায় স্বর লিখিরেন ঞর . 

ন্ষি, সি, নরকার, কুশীদ। হলসীহাটা পো 

ধাকুদৌরবল্যাদির পরীক্ষিত 
কথেকটী উদ্ডিদের্র শিজছ আন, 

ওযু । 

পহলেল । 

প্র, 

পথ্য আমদানিকারক, ৫৬ ওয়েলিংটন ক্রাট, কলিকাতা।| মালদহ । ৫. 
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বিবিধ সংবাদ ও মন্তর্য । 

বিলাতী ওজন। | 
১টন-২৭$ মণ | ১ হনার-১ মণ ১৪২ সের। 

১ পাউও-৭ ছটাক। ১ পাউও--১৫২ টাকা। 
১ শিলিং₹৪* আনা । ১ একার ৩5 বিঘা! । 

টি ও 

মিশরতুল! ।-_গবর্ণমেন্টের লাহোরস্থিত এগ্রিহর্টিকাণ- 
চারল উদ্যানে মিশর এবং গারো জাতীয় কার্পাসের 
উৎপাদনের আপেক্ষিক পরিমাণ নির্ধারিত করিবার 
জন্য ষে পরীক্ষা! সম্পাদিত হয়, তাহাতে প্রমাণিত হয় 
যে মিশর জাতীয় কার্পাসই উৎকৃষ্টতর । উতার একার 
প্রতি উৎপাদিত তুলার পরিমাণ ১৯৩ পাঃ এবং বীজের 
পরিমাণ ৩৮৬ পাঃ। পক্ষান্তরে গারো জাতীয় 
কার্পাস তুলার পরিমাণ ৫১২ পাঃ এবং নি 
পরিমাণ ১৩০ পাঃ। : 

সপে এত 

বর্ছমান কৃষিক্ষেত্র গতবার বর্ধন. 
স্থিত কৃষিক্ষেত্রে সরকারী তত্বাবধারণে যে সহ্ত' 
পরীক্ষা সম্পাদিভ হইয়াছে; তন্মধ্যে কয়েকটি প্রধান: 
প্রধান পরীক্ষার বিবয়ণ আমরা! নিয়ে প্রকাশিত: 
করিলাম। 



কষ! 
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মাজ। ধানের চাষ সম্বন্ধে এই কয়েকটি 
প্ ক্স ই কে) গোবর সার, রেস়্ীর খৈল, হাড়ের 
গুঁড়া এবং সোর-সারের -গুধের  তারতম্য-_.এই 

পরীক্ষা ১২ বৎসর হইতে চলিয়! আসিতেছে । প্রথম 
হইতেই দেখা যাইতেছে যে সোরা, এবং হাড়ের গুঁড়া 
 মিশ্রণই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ী। একার প্রতি 
৩.মণ ছাড়ের খাঁড়া এবং ৩* সের সোর! প্রয়োগে 
গত বৎসর ৪৬,* পাউও ধান এবং ৬০১০ পাউও 
খড় পাওযা যায়। লাভের হিসাবেও খরচ বাদে 
ইহাতে ১০১1০ টাকা লাভ হয়। 

(খে) গোবর সার এবং হরিৎসার প্রয়োগে উৎ- 
পাদনেয় তাঁরতঙ্য--একার প্রতি ৫* মণ গোবর সার * 

এবং পাট ও শপ পৃথক পৃথক ভাবে জমিতে প্রয়োগ 
ক্রিয়া দেখ! ঘাঁয় যে, পাট হরিৎসাররূপে প্রয়োগ 
করিগ়্াই সর্বাপেক্ষ। অধিক ফসল পাওয়া! যায় (একার 
প্রতি ৩,০৭৮ পাঃ ধান এবং ৪২৯২ পাঃ খড়)। যে 
ভূমিখণ্ডে পাটলার প্রয়োগ করা হয়, তাহাতে অনেক 
দিবন হইতে জৈব পদার্থ জমিয়। থাকায় উৎপাদনের 
মাত্রা অধিক হুইতে পারে, কিন্তু শণও গোবরসার 
হইতে অধিক ফলদায়ী ভইয়াছিল। নিঃস্ব কৃষকের 
পক্ষে হরিংসার লাভজনক । - 

গে) | ঘডেঃ পাতল! এবং ঘন বুনানিতে ফসলের 

তারতম্য - 4: 4২ প্রতি ৩* পাঃ এবং ৬* পাঃ এই 
ছুই হারে : ১ 7:7 .করা হয়] পাতল! বপনে 
৩০৩০ পাঃ পন, ৬৭২০ পাঃ খড় এবং ঘন বপনে 

২৯৮৩ পাঃ দান এব* ৬১২৯ পাঃ খড় উৎপাদিত হয়। 
ছু গান কাত: যো ধিক লাভজনক | 

্তহিন্ধ ঝান্থ 21পশ, বিভিন্ন জাতীয় ধানের 
আবাদ সম্বন্ধে যে করে রা পরীক্ষা তৎমমুদয়ের ফল” 
ফল সম্বক্ধে কোন স্থির পিদ্ধান্ত হয় নাই, বলিয়৷ এস্থলে 
| তায বিবৃত হইল ন!। 

১:8৭. আলু আলুর এআদিতে: গোবর সার, 
| ক এ দরিযার খৈল, সোর! ধাবং হাড়ের গুড! 

জাল হিসাবে বাবনৃত হয়।- গোবর. সার 
একর প্রতি ৫* পাঃ নাইটোজেন হিঃ দেওয়। হয়।, 
পরীক্ষা! সমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্ত কর! যায় (১) বেড়ীর' 
খৈল (২* মণ ২৪ সের ছিঃ) আলুর পক্ষে সর্ববোৎ- 
কষ্ট সার; এতন্বারা উৎপাদিত ' ফসলের পরিমাণ 
১৬৩৫৬ পাঃ। (২) সোর! আলুর পক্ষে উপযোগী 

সার বলিয়া বোধ হর না। (৩) সাধারণ কৃষকের 
সংরক্ষিত গোবর সার অপেক্ষ৷ ক্ষেত্র সংরক্ষিত 
গোবর সার অধিক ফলম্বায়ী, ইহাতে নাইটোজেছনর 
মাত্রা অধিক। ইহার. বিষয় পরে লিখিত হইবে। 

২য় পরীক্ষা __-গোষ্ট্র আলু এবং কাটা আলুবীজ 
রূপে ব্যবহারে ফসলের তারতম্য । এই চাষে আম্বাল! 
জাতীয় আলু ব্)বহৃত হম । পরীক্ষায় জান! -যায় যে 
গোটা আলুর বীজেই ফলনের মাত্রা অধিক। 

৩য়। পরীক্ষা-_বিভিনন জাতীয় ( পানা, 
বেতিয়া, ফরকাবাদ, কালাগাং জম্বাল৷ ) আলুর 
ফসলের তারতথ্য। আম্বাল ।একার প্রতি .১৮** পাঃ 
এবং অন্তান্ত জাতি প্রত্যেক ৭২৯ পাঃ হিসাবে বীজ 

বপন কর! হয়। পটনা জাতীয় আলু হইতে 
উৎপাদিত আলুর সর্বাপেক্ষ! অধিক ফসল পাওয়। 
যায়। পরিমাণ এক একারে ২১,১৫৬ পাঃ। 

৩1 পাট।--ঘন এবং পাঁতল! বপনে পাটের 
(আইসে ) ফলনের তারতম্য । পাতলা বপন মাক 
ফলদায়ী। 

৪। গোবর সার ।--গোয়ালে প্রতি রাত্রে গড়ে 
৬৪৫ সংখ্যক গরু থাকিত। এই করেকটি গরু 
হইতে ১ বৎসরে মোট ৩৯,৮৫১ পাঃ গোরর এবং, 

২০১* চোন! পাওয়! ষায়। তাহা হইলে গরু প্রতি 
গোবর এবং চোনার মাত্র! ক্রয়ান্বয়ে ৬১৭৮ এবং ৩১১ 

পাঠঃ হইল। সমস্ত বসর এই সমস্ত গরুর খাদ্যের 
পরিমাণ শু খাদ্য ৪১,৭৬, পাঃ ক্লাচা খাদ্য ৭৩৬০ 
পাঁঃ এবং খৈল ৪,৮০9 পাঃ। গোয়ালে খড় প্রভৃতি . 

সার থাকিত ভাহার পরিমাণ ৪,৪২৪ পাঃ। উহাও 
প্লারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেও হয়। :. -. 

স্টিভ. 

বি প্ ইস মাল পেশা ূ  গা 
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জার্নি 

ভারতে গ্রধানতঃ সরিষা সাদা ও কাল, ডিল, 
মসিনা, রেড়ী, সোরগুঞী এই কয়টা তৈল শহোর 
"আবাদ হইপ়া থাকে। ইহার মধ্যে সরিষ! ও রাই প্রায় 
অর্ধেক এবং তিল সিকি ভাগ। রাজসাহি, ঢাকা, 
ময়মনসিং, পুর্ণিয়া এবং সীওতাল পরগণায় অন্ত তৈল 
শশ্ত অপেক্ষা সরিষা ও রাইরের চাষ অধিক হয়। 
ঘ্বারভাঙ্গ1, সারণ, চাম্পারণ, গয়া ও নদিয়া জেপার 
ত্িসি, মসিনার চাষ অধিক এবং যশোহ্র, ত্রিপুরা, 
বগুড়1, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিং বাখরগঞ্জ, 
নোয়াখালি, মেদিনীপুর, গয়া, অঙ্ুল, হাজারিবাগ 
ও পালমৌয়ে ভিল চাষই অধিক । 

র ০ 

তৈল শন্ত ছ্বিবিধ।__ভাছুই ও রবি। কোন 
কোন স্থান হইতে সংবাদ পাঁওয়! যায় যে, অক্টোবর 
মাসে প্রচুর বারিপাত হওয়ায় রবি তৈল শস্তের 
বিশেষ হানি হইয়াছিল, আবার কোন কোন 
স্থানে এ সময় বৃষ্টি অধিক হওয়ায় অনেক দিন জমি 
সরস ছিল তাহাতে ফল ভালই হইয়াছে । . মোটের 
উপর দেখ! যায় ষেএ বৎসররে ভাই এবং রবি 
তৈল শস্ত ভালই হইয়াছে । 

| টির 

মোটের উপর প্রায় ৮৭৮,৯০০ একর জমিতে 
তৈল শস্তের আবাদ হয়ছে বলিয়! অন্রমিত হইয়1- 
ছিল । কিন্তু বনরান্তে দেখা গাছে যে ৩৪২৯১" 
৫০০ এক জমি হইতে ফণল পাওয়! গিয়াছে গত 

পুর্ব বংম্র ৩,৬৫৭,৭০০ একর জমিতে ₹ আবাদ 

হইয়াছল। 
টিটি 

ফসলের হার ।-_দিনাজপুর, পাবনা, ঢাকা, গয়া 

পুর্ণিয়। এবং মালদা হইতে সংবাদ পাওয়া যার যে, 
এ সকল হ্ঘনে হারহারি ফসল হুইয়াছে। ১৪টী 
জেলায় প্রায় শতকরা ৯ হইতে ৯৯ ভাগ ফসল 

হইয়াছে । অপর ১৪টা জেলাতে শতকর! ৮* হুইতে 
৮৯ তাগ ফসল জঙ্গিয়াছে' এবং অবশিষ্ট ১*টা ল্লেলাতে 
(ও হইতেই ভাগ ফসল আশা বর! যায় । এক্ 
একটা প্রদেশে কসলেয় ছার শতকর/ প্রায় ৮৪ ভাগ 

পপ 

মুল্স্প | জাগছে: জল হাওয়ার অবস্থা দেখিয়া 
অন্থমান করা যায় যে, শতকরা! ৯, তাগ অর্থাৎ 
প্রায় ৮৩০ আনা ফসল হইবে । 

ভিসি, রাই, সরিষার একর প্রতি ফলন ৬ যণ ও 
অন্য তৈল শস্তের ফলন ৪॥০ মণ ধরিলে, ইহা অন্ন 
কর! যায় যে, আলোচ্য বর্ষে (১৯০৩-০৪ ) উৎপন্ন 
ফসলের পরিমাণ ৬৬৩১৬+* টন হইবে। গত পুর্ব 
বর্ষে ৬০৯,৭০০ টন হইয়াছিল। 

গম।--১৯*৩-৪ সালের শেষ রিপোর্ট ।_- 
প্রধানতঃ বিহারে গমের চাষ হইয়থাকে। এতদ্বযতীত 
মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, রাঁজসাহি, রজপূর, পানা 
ও পালামৌ প্রভৃতি জেলাতেও গম চাষ হয়। 

বিগত অক্টোবর মাসের বৃষ্টিতে গম চাষের পক্ষে 
বিশেষ ম্থুবিধাজনক হইয়াছিল, ফেব্রুয়ারি মাসের 
বৃষ্টিতেও উপকার হইয়াছিল। অনুমান ১১৪৯৮,৫*৭ 
একর জমিতে গম চাষ হইবে বলিয়। স্থির করা! হুইয়া- 
ছিল কিন্তু শেষে দেখা যায় যে ১,৫০৮,৬০০ এরুরে 
গম চাষ হইয়াছে । গত পুর্ব বর্ষে ১,৪১৭১০৯৬ 

একর জমিতে গমের আবাদ হইয়াছিল। 
টি 

ঘে ১৯ টী গলায় গমের চাষ হয়, তাহার মধ্যে 

পু পদ 

পাটনা হইতে খবর পাওয়! যায় যে সেখানে যোল. 
আঁনারও অধিক কল হইয়াছে । রাজসাহি, পাবনা, 
গয়া, সারণ ও মালদ] প্রভৃতি ৫টী জেলায় ষোল 
আনা ফসল হইয়াছে । মুঙ্গের ও সাওতাল পরগণায় 
প্রায় ৯৫ হইতে ৯৮ ভাগ, সাহাবাদ, দারভাঙ্গা, 
পুর্ণির। ও হাজা'রবাগে শতকর! ৮* হইতে ৮৬ ভাগ 

এবং বাকী ৭ টি জেলায় ৬* হুইতে ৭৮ ভাগ ফমল 
আশ! করা যায়। মোটের উপর দেখা যায় যে, 

এবৎমর গমের আরাদের অবস্থা! ভাল এবং বোধ হু 
ফলন ॥/* আনার কম হইবে ল1। এবৎসর গষের 
িযানালন এ ৫ 

স্পটে ই 

আনেিক শাসনরর্ভানিতগর পোর্ট ও প্রকাশ বৈ. 
প্রন &২৭,৮* টন গম উৎপর় হইয়াছে; গক 
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বিগত বর্ধে বঙ্গ ও বিহার হইতে মোটের উপর কলি- 
কাতায় ৬১৮৪৮৮৫ মণ গম আমাদানী হইয়াছে। 

ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গ বিহার ব্যতীত 
অন্তান্ত প্রদেশেও এ বৎসর গম ভাল জন্মিয়াছে। 

পপ এজ 

_ভীম্বিপত্তন পাট।-_সান্দ্রাজে ভিঙ্াগাপত্তন 
জেলায় এই পাট জন্িয় থাকে । তথ! হইতে বঙ্গ- 
দেশে রপ্তানি হুইয়া *মেন্ত।” পাট বলিয়া! বিক্রীত 
হয়।, 

. বঙ্গদেশে যে পাট উৎপন্ন হয়, তাহা ভীম্লিপত্তন 
পাট হুইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। পূর্ববঙ্গের পাট 

সাধারণতঃ হেত বর্ণ এবং রেশমের সভায় সমুজ্ৰল ও 
যন্থগ, কিন্তু ভীম্লিপত্তন পাট পাংগুল। ইহা 

- ততদূর মন্থণ ব! উজ্জল নহে ইহার দৈর্ঘ্য ও বন্ধের 
পাট অপেক্ষা অল্প। 

শপ 

শু্বদের পাট।__সচারচর ৮ ফিট লম্বা! হয় 
কিন্তু-ভীমলিপত্তন পাট ৭ ফিটের অধিক হইতে দেখা 
যার না। বিলাতের বাজারে এই পাট এক টন 
৯২।* পাউওু দরে বিক্রয় হয়। 
. - স্বামায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির:হইয়াছে যে ভীমলি- 
টুন গাট প্রায় বঙ্গদেশের খাটের সমতুল্য এবং 
স্ষিমান রূপ কাধ্যোপযোগী। বিলাতে এই£পাট বন্ধ্যা 

প্ররিমাণে রপ্তানি হইতেছে। 

-* - গত বর্ষের সরকারী রিপোর্টের সহিত বর্তমান 
. ম্বর্ষের রিপোর্ট তূলন! করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় 
ষে,গভীমলিপত্তন পাট” শুধুই যে ক্রমশঃ আপক্ষাকৃত 
অধিক. পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে তাহ! নহে, ইহার 

-্ুল্যও, ধিক হইয়াছে । পাটের বিক্রয় বাহুল্য 
“3 প্ষিয়। ও পাট ব্যবসাম়্ীর৷ উহার উন্নতি সাধনে 
এরিপেষ বন্ধবান ভ্ইয়াছেন।  র্কট হইতে .এবারে 
পাটি আমদানী হইয়াছে তাহা মাধারণতঃ “ভীমলি- * 
পন ৫ এপ অমেকাংখে উতর ইহার 

স্কযক। 

ক খর ৪৮৫,৯৯৯ টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল। পিল নহে। পাটের দৈর্ঘ্যও হইছে পরার পাঁচ 
হুম্ত পরিমিত । 

 সমালোচন!। 
"আযুর্বেদীয় চা” ।-শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র দে প্রণীত। 

আযুর্বেদোক্ত অশ্বগন্ধ! নামক (৬/10091715 9000101- 

6519) 708081) ওষধের নাম অনেকেই গুনিয়াছেন। 
ক্রুবিরাজী শাস্ত্রে ইহার মূল বলকারক, পরিবর্ধক এবং 
উত্তেজক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । প্রবোধ বাবুর 
বিশ্বাস যে, অশ্বগন্ধার্ পাতা ইতিপূর্বে কখন কোন 
ব্যবহারে আসে নাই। তিনিই ইহাকে চা রূপে 
ব্যবহার করার প্রথম পথপ্রদর্শক । বস্ততঃ তাহা 

ন! হইলেও তিনি যে ইহার সমধিক প্রচলনের অন্ত 
যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কেহ দ্বিরুক্তি 
করিতে পারেন না। মশ্বগন্ধা কবিরাঁজী ওষধে 
এবং বর্তমান সময়ে তরল সার (11910 12:00) 
রূপে ব্যবহৃত হইলেও ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ 
কোন অনুসন্ধান হয় নাই। স্থপ্রসিদ্ধ দেশীয় ওধধবিৎ 
ডাইমক সাহেবের মতে বাজার প্রচলিত অশ্বগন্ধ। এবং 
৬/10)9015 5০0/010িগর মূলের অনেক পার্থকা 

দৃষ্ট হয়। নুতরাং পুরাতন রোমকেরা কোনটাকে 
যে অশ্বগন্ধারূপে ব্যবহার করিতেন, তাহ! ঠিক জানিতে 
পারা যায় না। প্রবোধ বাবু এক শত টাক! ব্যয়ে 
অশ্বগন্ধার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করাইয়াছেন। রাসা- 
নিক বিশ্লেষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অশ্বগন্ধা 
পত্রের উপাদান প্রায় চা পত্রের স্তায়। প্রবোধ 
বাবুর মতে অশ্বগন্ধার পাত চা অপেক্ষা অনেক উৎ- 
কষ্ট। “কিন্তু ইহার 71551019210] এবং 1)579- 
9০861০81 ক্রিয়। সম্বন্ধে আরও অধিক আলোচনা 
হওয়! উচিত। রাসায়নিক উপাদান সমান হইলেগু 
উক্ত হুই ক্রিয়! বিশেষ বিভিন্ন হইতে পারে। অব" 
শেষে অঙ্বগন্ধার চাষ, চা তৈয়ারী গ্রস্ুতি বিষয়ে 
প্রবোধ বাবুর কৃষিবিষয়ক জ্ঞান ছৃষ্ট হয়। অশ্বগন্ধার 
চা! গ্রথমবার পানের বর্ণনায় ্তান্বার সেইরূপ কতকটা 
বিস্বশক্জির বিকাশ পাইয়াছে । ুস্িকাধানি 
অনেকের নুখপাঠ হ হইবে ইহা আমানের বাস: *. 



(মে খওঃ ২য় সংখ্যা 
রি সি | 

কমল! 1--১ম খও, ৪র্থ সংখ্যা, ফাস্তুন ১৩১৭ । 
. কমলা, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, ব্যবস! ও বিজ্ঞান বিষয়ক 
মাসিক পত্রিকা । পত্রিকার লেখকবর্গের মধ্যে 
অনেকেই কৃতবিদ্য ব্যক্তি । প্রবন্ধ গুলিও সারগর্ভ 
এবং সুখপাঠা । বর্ডমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 

সমূ হর মধ্যে “নাইট্রেজেন,, “কাচ,: “উদ্টিদ্ জাতি- 
মুল, এবং “জমির সার” উল্লেখযোগ্য । বাবু হরি 
দান মিত্র রচিত “জমির সার প্রবন্ধে “সোয়াঁলৌ” 

পল্গীর সার উল্লিখিত হইয়াছে । পসোয়ালে।” 
পক্ষী হইতে যে কোন প্রকার সার পাওয়! যায় 

তাঁহ। এ পর্যস্ত আমর। জ্ঞাত ছিলাম না এবং কোন 

কৃষি বিষয়ক পুস্তকে তাহা ঢষ্টি গোচর হয় না 

স্থতরাং ইহ বোধ হয় হরি দাস বাবুর নূতন 

শা পা স্পা পাপী শে ৩িওজি ৩ 

'আবিষ্ষার। আমরা শামাদের সহযোগীর ক্রমোননতি 

আকাঙ্ধা করি। পত্রিকফাঞ্চলি নিয়মিত প্রকাশ হয় 

ইহা ও বাঞ্ছনীয়। 
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প্রদীপ ।--যঠ ভাগ, ১২ শ সংখ্যা চৈত্র ১৩১৭ 
প্রদীপে সাধারণতঃ কষকবর্ণের পাঠোপযোশী কোন 
প্রবন্ধ থাকে না। কিন্ত বর্গমান সংখ্যার “কফি ও 

উহার চাষ নামক এক; এবদ্ধ রহিয়াছে । প্রবন্ধটি 
অসম্পূর্ণ বলিয়া আমাদের বোধ হয়। প্রবন্ধ লেখক 

রাবু হরিহর শেঠও স্থানে স্বানে তাহা স্বীকার করিয়া- 
ছেন। | 

লেখক কফি ও শেফালিক! বৃক্ষের আকারের 
মধ্যে অনেকট! সৌসাদৃশ্ আছে বলিক্না বলেন। 
বিশেষ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে 
বাস্তবিক তাহা নহে । শেফালিক! 0199০52 ওলিয়।- 

সিই জাতীয় এবং কাফি [২0)19০৪০১ রুবিয়াসিই 
জাতীয় বৃক্ষ । ইহাদের মুল কাণ্ড, শাখা) ফুল, ফল 

সুধয়ই বিভির প্রকার। লেখক কফি সম্বঘ্ধে আর 
সমধিক তথ্য সংগ্রহ করিয়৷ প্রবন্ধ লিখিলে ভাল 
হইত। আশা করি বারাস্তরে তিনি এই প্রবন্ধটি 
রম্পরণ কৰিবেন। 

নি ০০ সকার া্ি স্টি শ্পপ্পাা শপ পাপা রশ্মি 

পত্রাদি । [ও 

মান্যবর “রুষক” লম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 
মহাশয়, . 

আমাদের যেখানে বাঁস, সেখানকার মাঁটী লৌহু- 
প্রস্তরনস্ব দেই লৌহ প্রস্তর বা (17097560170) ক্ষুদ্র 
কাকরের আকার হইতে ২৩ সের ওজনের আকার 

বিশিষ্ট । মাটীতে মাটী মপেক্ষা ছোট ছোট কাকর ও 
পাথরের ভাগই বেশী। ২1৩ ভাত পর্যন্ত খু'ড়িয়! 
দেখা গিয়াছে, মাটা কেবণ ছোট বড় লোহার 

, পাথরময়, এইরূপ মাটীতে কোন্ কোন্ সার বিশেষ 
উপকারী হইরে অগুগ্রহপুর্বক তাহ! লিখিয়! যাখিত 
করিবেন। 

গোবর সার এখানে হুশ্পরা পয, এজন টা 
অন্ত কোন সার ব্যবহার করা নিতাস্ত আবশ্তক। 

দেধান বা (বড় ধনা) জমিতে আবাদ কারা উহা 
সরজীসার রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি 
ন1, ও এই মাটীতে বিশেঘ ফল হইবে ক না, এবং 
উক্ত দেধান লিগুমিনোসি শ্রেণীতুত্ত কি না, এৰং 
নীল, অড়হর, বুট, শণ, হাঁড়া আর কোন্ কোন্ 
গাছ লিগুনিনোগি শ্রেণীভুক্ত তাহ! বিস্তারিত করিয়া 
লিখিলে, যারপরনাই উপরুত হুইব। 8. 

আরিসিয়ান টিউব ওয়েল (1695121) (6৩ 

*%/611) এর দ্বারায় জলের অভাব নিরাকরণ হইতে 
পারে কি না, এবং উত্জ৬/০!।এর ঘারায় এই 

মাটাতে যথেই জল পাওয়াঁ যাইতে পারে কিনা 
তদ্ধিষয়ে আপনার মত অন্ুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া চির- 
বাধিত করিবেন। এই মৃত্তিকার নীচে অল্প দুরে 
অর্থাৎ ২০।২৫ ফুটের মধ্যে) কাল পাথর নাই । 

আবশ্তক মতে চাষের নানাবিষয় জানিবার 'জন্ত 
মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিলে বর্দি বিরক্ত 'ন! 
হন, তবে পত্র লিখিয়া আপনার, দ্বারায়. মহৎ উপকার 

লাধন.ক্রিয়া লইৰ | ইতি সদ ১৩১০।২৭ বা | 
: ীহর্গাদাস মিশ্র, . 

রতুনাখচক,প্মাসানসোল পোইক্ছ 



শপ 

[পত্রের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়! মাটা সমন্ধে 
ফোন মতামত দিতে পার! যায় না। মত দিতে 

হইলে মৃত্তিকা পরীক্ষা করা আবশ্তক। মেশ্বরগণ 

যাহাতে ন্ুলভে মৃত্তিকা পরীক্ষা করাইতে পারেন 

বর্তমান বৎসর হইতে তাহার বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে। 

বিজ্ঞাপন স্তপ্তে “মৃত্তিকা পরীক্ষা” শীর্ষক বিজ্ঞাপনে 
'তাহার বিবরণ দেখুন । 

সর্বপ্রকার হরিৎসারের (01591) 119100010) 

মধ্যে ধনিচাই উৎকৃষ্ট । এতগ্রিনন শিল্পী জাতীয় 
(15950710552) অপরাপর উদ যথ1, পণ, নীল, 

অরহর, ছোল1, কলাই, বরবটা, সীম, প্রতৃতিও 

'হরিংসাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । এতগিন্ শিশ্ী 

জাতীয় আরও বনুসংখ্যক উঠি আছে, কিন্তু তৎ- 

সমুদয় হবিৎসারের উপযোগী নহে । গত বতনর 

বর্ধমানকষিক্ষেত্রে পাট এবং শণ, ধান্তে হরিৎসাররূপে 

ব্যবন্ৃত হইয়াছিল, তাহার ফলাফল বর্তদান সংখ্যায় 
বর্ধমান কৃষিক্ষেত্র শার্ষক গরাবদ্ধে দেখুন । 

আর্টিনান (2705191)) অথবা নলকৃপ সর্বস্থানের 
পক্ষে উপযোগী.নহে। আলগ! দোয়াশ জমতে .এই 
প্রকার কৃপে বেশ জল পাওয়া যায়। কগিন কন্কর 
সম্ভৃত কিন্বা মেটেল জমিতে এতদ্বারা তাদৃশ সুবিধা 
হয় না। সন্নিহিত ভূমিথপ্ডের অবস্থা দোঁখয়! যদি 
স্পযুক্ মনে করেন, তাহ! হইলে নলকুপ বসাইতে 
পারেন। ' ক্ষেত্রের পার্থে অথবা অনতিদূরে ঝরণ! 

প্রস্ৃতি থাকিলে ভাল হয়।]--কৃঃ সঃ। 

স্পাধ মহাশয়, 

- আমাদের গ্রীল শ্রীযুক্ত বাঁজা বাহাদুর আপনার 
পক্কবকে”র জনৈক. হিভাকার্জা গ্রাহক । তিনি গত 
মাসের পত্রিকায় “ফল স.রক্ষণ” নামক প্রবন্ধটি পাঠ 
87০ 7 8 

: ঝাজা বাহারের একান্ত ইচ্ছা, তিনি পেপে, 
প্রো, আন: ও .রভার সংরক্ষণ পরীক্ষা করেন] 
এতবিপ্রাঞগে, তিনি *লেডি ওরিক কলে পেটেন্ট 

- কৰক । 
পিপি টি দাত হজ ০৮ পাস আসি তি পপ নিক এপ্স ও ৯০ হিসি বস পক ইউ এপস আস হিস বা, কিস্তি ও আসি - ৫ ৬ ভাসি ৬ 

ক, ১ ১৩১১ 
সপ হা 

্টারিলাইজার” নামক একটা ফল সংরক্ষণ ধস্ত্র লইতে 
বাসনা করিয়ছেন। আমাদের এখানে গ্যাস পাই- 

বার সম্ভাবন! নাই, অতএব কেরোসিন তৈলে কার্ধ্য* 
চলিতে পারে এরূপ সস্তধ হইলে একটী «এ* আঁকা- 
রের যন্ত্র লওয়। বাইবে। গ্যাস ব্যতীত কাধ্য চালা- 

ইতে হইলে এবং অপেক্ষারুত অন্ন মময়ে অধিক ফল 
রক্ষণ করিতে হইলে "এ” অথবা পবি* কোন্ 

আকারের যন্ত্রটী উগ্িখিত দ্রব্য চারিটার সংরক্ষণ পক্ষে, 

সমধিক কাধ্যকর হইবে, এ বিষয়ে আমরা আপন/দর 
মতামতের ও স্থপরামশের অপেক্ষা করি । আর 

উহা বিলাত হইতে আনাইবার ঠিকাণ। কি এবং 

আনয়ন শুনিতে কত ব্যয় হইবে অন্ুগ্রহপুর্ববক 
লাখলে সখী হইব। আপনার। ্বয়ং আনাইন। 

দিলে আরও স্থণের বিষয় হয়। অতএব কোনটা 
লওয়! সুবিধাজনক এবং তদ্দার|! উক্ত চারি প্রকার 

ফলই সংরক্ষিত হইতে পারে কি না ও তাহার 
ব্যবহারের বিস্তারিত প্রণালী কিরূপ, এব$ আপনার! 

স্বয়ং উহ আনাহয়া দিতে পারেন কিনা গ্রঙৃতি বিষয় 
লিখিলে মুণ্যাদি পাঠাইখার যথাবিহিত ব্যবস্থা করা 
যাইবে । কোন্ কোন্ কল শুক্ষ প্রণালী] এখং কোন 
কোন ফল সিক্ত প্রণালী অবলম্বন কৰিলে ভাল 
থাকে আপনাদের অভিজ্ঞত।নুমারে ভাহার একটা 
তালিক। পত্রসহ পাঠাইলে উপকৃত ও বাধিত হইব। 

উল্লিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় গুণির উত্তরসহ পত্রাদি নিষ্ন- 
লিখিত ঠিকানায় রাজা বাহাছুরের নামে পাঠাইৰেন। 
আপনাদের হিসাবে তাহার নামে যে টাক জম! 

আছে, তাহার মধ্য হুইতে পত্রাদি লিখিবার খরচা 
কাটিয়া লইবেন ) এজন স্বতন্ত্র টিকিট প্রেরিত হইল 
ন:। ইতি ২৪ মে ১৯০৪। 

অনুমত্যানুসারে শ্রীরামকমল চট্টোপাধ্যায় 
(প্রাইভেট সেক্রেটারী স্থলে)। 

নারাজোল রাজবাী ।. 

[আমর এতদ্সম্বদ্ধে জারও পত্রা্দি পাইতেছি, 
' প্রত্যেক পত্রের শ্বতন্ত্রভাবে উত্তর দেওয়া সহজ নছে। 

এতত্তিনন উক্ত প্রবন্ধ এখনও শেষ হয় নাই.। প্রবন্ধ 
লেখক দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা 



্ম খণ্ড, ২ ২য় সং ধ্যা। কর এ 
পরি ০০০০ সত" বারা স্পা ৯ শিপ ৩ 

দিবেন মালা চিজ দি জানাও বারা- 

স্তরে এই সমস্ত পত্রের একত্রে উত্তর গ্রাদান করিব |] 
রঙ "কঃ সঃ। 

বাগানও ও ক্ষেত্রের: সাময়িক কার্য কার্ষ 

বৈশাখের শেষে বারপাত ভইতে 

কমি কর্ষণ আরম করা কর্ডথ্য। 

বৃষ্ট হইরা মাটা নরম হইলে জমি 

ন্থবিধা ইয়। সেই সুযোগে লাঙ্গল দিলে মাটি উলটাইসা 

গালটাইয়। যায় এবং ভাভার সহিত আগাছা কুগাঁডার 

শিকড়াদি উঠিয়া পড়ে, পরে প্রচ বৌদদের তাপে 
গুকাহয়। নষ্ট হইয়! যার । 'এহদ্ব্যতীত দাঁপ কাটানটে 

গ্রন্থি আগাছার বীজ আনেক সময় এটাতে অন্তর্ণিভিত 

থাকে, গ্রথম্ন বারিপাতের সঙ্গে নঙ্গে সেই সথগ্থ বীজ 

অস্কুরিত হ্ইয়! ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলে, সুতরাং এই সময় 

লাঙ্গল ও মৈ দিয়! জমি ছুষস্ত না করিলে পরে আর 

আগাছ। মারা কঠিন হইয়া উঠে। আপবও একটা 

বিশেষ কথা এই যে এই নময় চাষ 'দলে জমিতে 

প্রদ্ুর রৌদ্র 'ও বাতাস পাইয়া! তাহার উন্দরতা শক্তি 
বার্থ হয় । আষাঢ় মাসে ব্ষারাপ্ত হয় সাধারণতঃ 

করেক বৎসর হইতে যদিও এই নিয়মের কিছু 

বাতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহা বেশ বুঝ! 

বায় যে জ্যৈষ্ঠ মাসই বর্ষারস্তের সময় এ সময় ব্ধারস্ত 

ন! হইলে ফসল ভাল হয় না। বর্ষারভ্তের সঙ্গে সঙ্গে 

দেনী সবজী বীজ ষথ! বেগুন, করলা, উচ্ছে, শাকাদি, 

ঢে'রস, লবিয়া, ভূটটা গ্রভৃতি কীজ বপন করিতে হয়। 

দেলী ও পাটনাই ভূষ্টা ও ভূই শস! বীক্ষের বুনানি 
জোষ্ঠের প্রথমেই সম্পন্ন হওয়া উচিত, কিন্তু পালা 
শল্প! ও এমেরিকান* ভূটা বীদ আষাঢ় শ্রাবণ মাস, 
পর্যন্ত বপন করা যাইতে পারে। 
- জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পাটনাই ফুলকপি বীজ 

আরস্ত তলে 

বকছে পগলা 

চাল দিপা 

সহি জোনাক ৬ সি সরি কি ক বি ২৪ ৪.০1. কটি জি এসি ৩ সীশত উপিতি ০ - িপিিজ 

রা ভিউ জলদী ফসল ্প পাইতে হইলে এত্ত 

আগ্রে বীজ বপন না করিলে চলে না, তবে স্মরণ রাখ! 

উচিত মে সঙ্গুণে পুরা বর্ধা- প্রচুর বারিপাতে যেন 

নাজ কিন্বা চার! নট হইয়া নাধায়। 

ফলের বাগানে এক্ষণে ফল আহরণই প্রধান 
কার্ম্য। অনেক ফল পাকিতে 

আন্ত কঙে। গোলাপ জাম বৈশাখ হইতে জোষ্টের 
প্রথমেই | গোলাপ জামের ফল 

ধরলে, গাছের গোড়া বাধা ভাহাতে জল মিঞ্চন 

কর! আবশ্যক, তাহা না ভইলে কল ঝরিয়া যায়। 

বৈশাখ হইতেই 

শেষ ভইয়! যায়] 

গোলাপ জামের একটী বিশেষ পাট আছে--উহাঁর 
ফল দরিতে আরস্ত হঈলেই কাপড় দিয়া না বাঁধিলে 

প্রচণ্ড রৌদ্রে ফল কঠিন হইয়া যায়, 

ফলে পোক! ধরার মন্তাবনা থাকে, ফল ফাটিগ্সা যাই- 

নার ভয় থাকে ও ফসল শিলাবুষ্টিতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 

হইতে পারে। গোলাপজামের সঙ্গে সঙ্গে লিটু, 
লকেট, জামক্ল, আম প্রসৃতি পাকিয়! উঠিতে আরম্ত 
হয়। ফল গাছ মাত্রেই ফল ধরিলেই জলসিঞ্চনের 
ব্যবস্থা কর! উচিত। ফল পাকিলে লিচু গাছ জাল 

দ্বারা না ঘিরিলে পাখির অতিশয় উপদ্রব হ্গ্গ । 

আমেও পাখির উপদ্রব হয়, কিন্ত লিচুর মত নহে। 

দক্ষিণ ভারতে যেগানে টিয়াপাখি অতি বিস্তর সেখানে 

গাছ হইতে স্থপকক আম পাওয়া! স্বকঠিন। 

গ্রীষ্মের সময় ফলগাছে জলসিঞ্চনের জগ্ত ঘষে 

আইল বাধা হয়, সে নকল বর্ষাশেষ পধ্যস্ত রাখিয়া 

দিতে হইবে। বর্ষাকালে আইল বাঁধিয়া! বড় বড় ফল, 
গাছে জল খাওয়াইয়। লও! ভাল। আম, জাম 

গ্রভৃতি ফলবীজ সংগ্রহ করিয়! চার! তৈয়ার - করিতে 

এই সময় আরম্ভ করিতে হয়। আনারস পাকিতে 

আরম্ভ হইয়াছে। আনারসের মোকাগুলি এই সময়, 

ফল বাড়ে না, 

সংগ্রহ করিয়া আবাঢ় মাসে কলৌপণ করিতে হইৰে। 

ক 2 চরিত 



: ফুলের বাগানে কুলগাছে, জলসিঞ্চন ভিন্ন অন্ত 

ৃ ফোন বিশেষ পাট গ্রীশ্মকালে নাই। ফাল্ঠন হইতে 
ৃ পরনসিঞ্চনের ব্যবস্থা! করিলে চৈত্রমাস হইতে বেল ফুল 
ছুটিতে আর্ত হয়। ' বৈশাখ জযযষ্ঠ মাসে মধ্যে মধ্যে 
বৃষ্টি ও রৌদ্র হয়, সুতরাং রৌদ্রের দিনে মাটী সরস 

রাঁধিবার জন্ত জলসিঞ্চনের রীতিমত ব্যবস্থা থাকা 
| উচিত । চন্দ্রমলিকাঁও এই সময়ে গ্রণালীমত জলপিঞ্চন 

'্সভাবে মরিয়া যাইবার সস্তাবন। আবার ইহাও 

জান! উচিত যে,বেশী বৃষ্টিতেও চন্ত্রমল্লিক! মরিয়া 

ঘাইবে। এখন হইতে আষাঢ়ের লেষ পধ্যস্ত জিনিয়া 
দোঁপাটা, কাক্রি গাদ! প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করিবে ॥ 

এই সময় হইতে ক্রমে আমারাস্থাস, আইপোমিয়া, 

হূর্ামুখী, ধুতরা, কক্সকোন্ব প্রভৃতি গ্রীন্মের ফুল বীজ 

বপন করিতে হুইবে। ডালিয়া মূল ও বীঞ্জ এই 
অয় বসাইলে মন্দ হয় ন1। 

সপ 0:07 পপ 

: আধাঢ় মাস পড়িলে আর বর্ষার উপযোগী দেশী 

মবজী বীন্ঘ বপনের বিলম্ব কর! উচিত নহে। বর্ষ! 

শেষেই শীতের চাষের জন্য প্রস্তত হইতে হয়। বর্ষার 
ক্স, শরতকালে প্রচুর শিশির পড়িতে অ.রস্ত হইলেই 
ফল কমিয়া আসে সুগ্ভরাং বর্ধার মবজীবীজ বত 

জলদি বোন! যায় ততই শ্রেয়ঃ। 
সপ ০০- 

.. আধাঢ় মাসের প্রথম হইতে ফল গাছের কলম 
স্বািবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে । আদা হলুদ, 
এরাকুট, বেরুজেলেম, আর্টিচোক "প্রভৃতির গোড়ায় 

আল বাধিয়া দিতে হইবে, তাহা ন। হইলে এ সমস্ত 

| শ্ষপলের ক্ষেতে জজ জমিয়া সুল পচিযন যাইতে পারে। 
“২আউস ধানের বুনাদি পরার শের হইয়াছে তবে 

শু রক জাতীয় সক আউস জাছে তাহার €গাড়ায় 
সা 'ছৃল' থাকা আবিক। সেসকর ধানের বীজ 

টার, পশ্যভাগে খপম কর! চলে! জ্যৈষ্ঠ মাসে 

পে ০ সপ প৯৯ পপ পাটি পপ সত দস ০ ৮ সি কি ০৯ 

ছি »উজষ্ঠঃ ১১৬১৬ 
হোতা 

হৈমস্তিক ধানেরও বীজ বপন করিতে হয়। এক 

মাসের মধ্যে ধানের বীজ গাছ তৈয়ারী হইয়! উঠে 
তখন উহ! নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। 

শীত প্রধান পার্বত্য প্রদেশে বিলাতি মটর ও সীম 

প্রভৃতির বপন আরম্ত হইয়াছে। আযাঢ়ের কয়েক 

দিন পধ্যস্ত এ কার্দ্য চলিতে পারে ।_জোষ্ঠের শেষ 

ভাগে গাজর, পেয়াজ, লিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে চারা 

ফুটিরাছে। যদ ঘন চারা হইয়। থাকে তবে সই 

সকলের ক্ষেত্র পাতিল! করিয়া! দিতে হইৰে। জ্োষ্ঠ 

হইতে 'আযাঢ়ের শেষ পর্যন্ত লেটুস, বিলাতী কদু, 
কুমড়া, লঙ্কা, টমাটে! গু ক্রেশ বীজ বপন করিতে 

হইবে । অটরের ক্ষেতে হুইটা ভীটর মাঝে মাঝে 

মাদা করিয়া! বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রসেলস্ শ্প্রাউটম্ 

প্রভৃতি বীজ অস্কুরিত করিয়া লওয়া হইতে পারে। 

০ আচ, জাম্প রসি পা সপ ৬ 

াপপ্যি0া | 

পার্বত্য ফুল বাগানে স্ুধ্যমুখী, জিনিয়া, কক্সকোন্ব, 
টোরনিয়া, গীদ, দোপাটি প্রভৃতি বীজ এই মাসের 

শেষে বপন করিতে হইবে । হোলিহক এক্ষণে বাহি- 

রের খোলা জায়গায় বসান উচিত। লতানিয়া ধরণের 

গোলাপ গাছ এই সময় মাচা করিয়! দিতে হইবে 
এবং যে অপুষ্ কলিকা বাহির হুইবে সেগুলি ন্ট 

'করিয়! ফেলিতে হইবে, তাহা ন| হইলে সময়ে ভাল 

ফুল পাওয়া যাইবে না। বর্ষারস্ত হইলেই গোলাপেন 
ডাল কাটিং মাটিতে বসাইবে।. শীতল স্থানে কাং 

গুলি হাপর দেওয়া! উচিত কিন্তু গাছের তলায় হইলে 

বৃষ্টির টোপ! জল পড়িয়া খারাপ হইয়! যাইবে। 
রিনা বিড 

যতদিন মূনস্থুন ব। বর্ষা আরস্ত ন! হুয় ভতছিন 

ফলের ৰাগানে জনসিকীনের ব্যবস্থা আবহবক। 

- পার্ধতা প্রদেশে মাটার খর সহুন্ধে নিকাশ হৃইুয়! 
নাস গুষ্ধ হুইয়| পড়্ে। 

শা পতি উল ত ৮. টি শপ ইওর ১ 
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জ্যোষ্ট ১৩১১। কৃষক! 

ধুষা কলেজ ও কৃষিক্ষেত্র | 

ভারতবর্ষ ক্লষিগ্রধান দেশ। কৃষির উন্নতি হইলে 

. ভারতের বহুতর উন্নতি সাধিত হইবে, গবর্ণমেপ্ট 

তাহা উপলব্ধি করিতে পাঁরিয়াছেন এবং সম্প্রতি 

. ভারতে কৃষির উদ্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। 

এই সাধু উদ্দেশ্তে ছুই বৎমর পূর্বের্বে ভারত গবর্ণমেপ্ট 

 স্কধিবিভাগেনএকজন ইন্দপেক্টার-জেনারেল ঝ! প্রধান 
পরিদর্শক নিয়োগ করেন। সাধারণতঃ কষি-বিভাগের 

কাধ্য পরিদর্শন কর! তাহার একমান্ধ কার্য নহে-- 

কৃষি সন্বন্বীপ্ন নানাপ্রকার তথ্যানুসন্ধান করা-_-এবং 
কি প্রকার সহজসাধ্য উপায়ে ভারতীয় কৃষির উন্নতি 

সাধন হইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণ তাহার 

অন্ত ও প্রধান কাধ্য। 

এ হুরূছু কার্য সম্পন হওয়া নিতাস্ত অসম্ভব, সুতরাং 

ঠাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত কয়েকজন ন্ুবিজ্ঞ 

মহকারী নিযুক্ত হইল, তন্মধ্যে নিয়লিখিত করটা 
প্রধান উল্লেখধোগ্য--একজন অপুষ্প ক-কধিতত্ববিদ, 

দ্বিতীয় --কীটতত্ববিদ, তৃতীয়-_-কষিরসায়নতত্ববিদ | 

কিন্তু কষিতত্বানুসন্ধানের অন্ত নধু লোক নিযুক্ত হইলেই 
চলিবে না-_নানাবিধ পরীক্ষার্থ রীতিমত যন্ত্রাগার ও 

কহিক্ষের থাক! আবগ্তক। গবর্ণমেন্ট দেরাছনে 

একুটী যস্ত্রাগার স্থাপন করিবার মংকল্প করিতেছিলেন, * ম 

এমন অয়য়ে মিষ্টার হেন্রি ফিপ নামক এক মহোদয় 
রি ভারতের উন্নতি করে প্রায় ০,৭০১০** টাকা 

তাহার দ্বারা একলা 

গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পন. করিলেন; তখন রি 
উক্ত টাকা ভারতের কৃষির উন্নতিসাধনার্থে নিয়োগ 
করা স্থির করিলেন। কিন্তু দেরাছুনে বস্ত্াগার স্থাপন 

কর! যাইতে পারিলেও, উক্ত স্থানে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র 
রচনা করার সুবিধা নাই এবং যন্ত্রাগারের নিকটে, 
কৃষিক্ষেত্র না থাকিলে সকল রকম পরীক্ষার স্ুুবিধ! 

হওয়া! সম্ভবপর নহে। লুতরাং ছারভাঙ্গা জেলায় 

গবর্ণমেণ্টের পুযা নামক ষ্টেটে উক্ত কৃষিক্ষেত্র ও 

যস্ত্রাগার স্থাপন করাই স্থিরীকৃত হুইল; পুযাত্তেই: 
ভারতীয় কৃষিবিভাগের প্রধান স্থান নির্দিষ্ট হইল এবং 

«ই স্থানেই একটী কৃষিকলেজ স্থাপন করিবার বন্দো- 

বস্ত হইয়াছে। মহোদয় ফিপ্স্ সাহেব গবর্ণমেন্টের 
এই মহৎ উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে অনুমোদন করিয়া 
ছেন এবং উক্ত কাধ্য সৌকর্ধ্যার্থে আরও দেড় লক্ষ 

টাকা দান করিয়াছেন । 

ক্ষি-বিভাগের ইন্সপেক্টার-জেনারেলের তত্ব- 
বধানে উক্ত কষিকলেজ এবং কৃষিপরীক্ষাঙ্ষেত্র 

পরিচালিত হইবে। কৃষি-তত্বানুসন্ধানের এরূপ সু 
বন্দোবস্ত ভারতে কুআপি ছিল না--এই নৃতন 
হইতেছে । এমন কি ইংলণ্ড ও আমেরিকা এবং 

ইউরোপের কতকগুলি রাজ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত: 

সম্প্রতি হইতেছে । ভারতের পক্ষে কিরূপ ফলদায়ক 
হয় তাহ! প্রত্যক্ষ কর অবশ্য সময়পাপেক্ষ। 

পুষ ষ্টেটের পরিমাণ গ্রায় ১২৮০ একর । তাহার 
মধ্যে প্রায় ৮** একর জমি চাষ আবাদের উপযুক্ত, 
অবশিষ্ট ভূমিভাগ বাসগৃহ ও রান্তাদি দ্বারা অধিকৃত | 

পূ! গ্েটটা দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুর বেলাঘয়ের 
সন্নিহিত । ত্রিহত রেট রেলওয়ের য়েনি শন 

হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। দ্বারভাঙ্গা এবং . 
জঃফরপুর সহর হইতে পু পধ্যন্ত বড় বড় রাজপথ 
আছে। গণ্ক নদী; 'পুষ! ছ্রেটের উত্তরপশ্চিম সীমা 

দয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর, জল সইতে 



2 ৯০৯৬০ সপ ০ ০৫০ পি সস্তা 

| পুষা- কৃবিক্ষে তরে জলসিঞচনের বিশেষ সুবিধ! হুইবে। 

" অদীতে ছোট ছোট ' নৌকাদিও : চলাচল করিতে 

গারে। ' এই স্থানের আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য মন্দ নহে। 

_ পুধা ছ্টটাকে সাধারণতঃ তিন স্ভাগে বিভাগ কর! 
"যাইতে পারে। মধ্যমাংশে প্রান ৫০* একর জমি 

"আছে, এইখানেই গৃহাদি অবস্থিত ; এই অংশে প্রায় 
৩৫৭ একর চাষোপযোগী জমি আছে। দক্ষিণাংশের 

জমি প্রায় ৩৫* একর । এই সমস্তই নিচু জমি-_ধান 

: এবং রবি শশ্তের উপযুক্ত । বাকি জমি গণ্ডক নদীর 

তীরে অবস্থিত এবং প্রায় গণ্ডক নদীর জল দ্বারা 

উহ! প্লাবিত হইয়া যার । ইহীতে ঘাস আন্মিয়া থাকে-এ 
ইহা গোচারণের উপযুক্ত । 

.. অপাতত্তঃ প্রায় চারি শত একর জমি কৃবিকার্ষ্যে 
লাগান যাইতে পারে, অবশিষ্ট জমি গোচারণের মাঠ 

রূপে ব্যবহ্ৃহ হইবে । উক্ত ক্ষেত্রে প্রায় ২০০ শত 

গবাদি পশু রক্ষিত হইবে। গবাদি পণ্ুর বংশোন্নন্তি- 

সাঁধন কৃষিকার্যের বিশেষ সাহাধ্যকারী | উল্ত 
ক্ষেত্রে যেখান জন্মে তন্বারাই উহাদের পোষণ কাধ্য 
সাধিত হইতে পারিবে, এবং এ পঞ্ুগণের দ্বারা 

সার সংগ্রহের বিস্তর সাহাবা হইবে। কৃষিবভাগের 

০০ সস -. ০০ বিন» ২ বটি 

ইনস্পেক্টার জেনারালের মতে এই গ্বানই কৃষি পরীক্ষা 
ক্ষেত্রের বিশেষ উপযোগী এবং শুর্ষ জিতে যে সকল 

. ফসল হইতে পারে ও ঘে সক ফসলে গ্রচুর জল 

_সিঞ্চন আবস্তক, এরূপ বহু গ্রকার ফসলের পরীক্ষা 
এখানে সুচাগরূপে সম্পন্ন হইবে। 

_ উদ্ত পরীক্ষাঙ্গেত্রে নিয়লিখিত বিধিত্ছে কার্ধা পরি- 

. চালিত হইবে। ১। স্থানীয় পরীক্ষাক্ষেত্রে কি প্রকার 
অভিনব প্রণালীতে পরীক্ষা কাখ্য চালান হইবে, 

্ঃ এই আঁদর্শ- পরীস্কাক্েতর তাহারই উপায় উদ্ভাবন 

এ রর দিবেন শি ও 

হয এই খানে নান! প্রকারের পরীক্ষা ও 

যান বারা ফল স্থিরীকৃত করিয়া স্থানীয় কৃষি- 

ফ্ধক | 
"এ সপ্ন বি বাটি ০ নষ্ট "০৭ 

' চলিতে পারেনা। 

ট “জা “১৩৮১ 
পর ৯ পাস টি তত ৯৮ পে স্তর ক » লাস্ট সত» তত পা রি পশ "৯৩ প্রা “এ ৯এ রি স্্িউক অন্ত ই এ খা ০ পািস্িত ২ সদিকিন, 

ক্ষেত্রে পুনঃ পরীক্ষার জ জন্য ৮ আদেশ কর হইবে । | : 

ওয়। কি উপায়ে ফললের উন্নতি এবং ক্কি 

উপায়েই বা বীজের উন্নতি করা যাইতে পারে আহার, 

চেষ্টা কর! যাইবে । 

৪র্থ। উন্নত প্রণালীতে প্রস্তত হী স্বাশষ 

বিভাগে বিতরিত হইবে । 

কৃষি কঙ্েজের ছারদিগকে স্বতস্তে কাজ 

করাইয়া কাধ্য দক্ষ করিবার সহায়তা কর! হইহে। 

কষি-তন্বান্গমন্ধানের জন্ত নানা গ্রকার 

নৃতন নৃতন পরীক্ষা! করা হইবে। 

মিষ্ার মলিশন ৰণেন বে, ক্ষেত্রের মাটী এবং উত্ত 

স্থানের আনহা ওয়া এ গ্কানটীকে € পুষাকে ) আদশ 

কৃষি ক্ষেত্রের উপযোগী করিয়াছে । 

পুবাতে ঘে ততন্বান্তনন্ধানশালা নির্মিত হইবে 

তাহাতে মিঃ ফিপ্স্রে আবকাংশ টাকা দ্ব্যয়িত হইবে, 

এবং সেই অট্টালিকা শ্রেণীর ফিপ্সেধ নামে নান 

করণ করা হইবে । এ অট্টাশিফার ভিতর একটী 

[10721 বা পুস্তকাগার, একটা শ্রদশনী গৃহ, গুল- 

লতাদি সংরক্গণী গ্রঠ, যগ্রাপার ৪ শন্তান্ত কারের জগ 

'আফিগ গুহ সংস্থাপিত হইবে এবং উত্ত অট্টালিকাৰ 

মধ্য স্থলে একটী স্ুগ্রশৃন্ত তল ঘর, ছু একটী পঠনাগান 

নিশ্মিত হইবে । এ সমগ্ত গৃহাদি নির্মা,ণর জন্য বর্দি 

টাকার অকুলান হয়, ধা ভখস্যাত তত্বাসন্ধানশালা'র 

কাধ্য পরিচালনের জন্ত যে অগের 'আআপশাক হইবে 

৫৯ । 

৬ঠ । 

তাহা সরকারি তহবিল হইতে সরবরাহ কর! হইবে। 

এক্ষণে দেখা যাউক যেকষি বিদালয় বা! কৃষি 

কলেজের জন্য কি বন্দোবস্ত করা হইল |. .এক.শিব- 

পুর কলেজ ভিন্ন বঙ্গদেশে কৃষি বিদ্যালয় মাই ।..কিন্ধু 
এই শিবপুর কৃষি বিদ্যালুয় প্রাথমিক শিক্ষার 'উপযুক্ষ 

"হইলেও 'ইহার সংল্িষ্ট নুবিষ্ঠৃত পরীক্ষা ক্ষেত না 
থাকায় উন্নত প্রণাঁলীর কৃষি-শিক্ষ1 এখানে -সথচারুরূপে 

বঙ্গের এই অভাব মোচন কৰি- 



ষ খ হয় সং আঠর্ী 
হর 

নি ও রি". ০-২২০৪ উ৯১ ৮-্ ৬ ৮৯. "(৯ ভি" ক» বর সার পক উর এ». এ এস, ক পর * তা জুস ৬ সস, বস এটির আিউ,** কি ও. 

হুধু বঙ্গদেশ কেন তন্ঠান্ত 'গ্রাদেশের কৃষি-শিক্ষার্থী 

ছাব্রগণও ইহাতে প্রবেশাধিকার পাইবে । 

বঙ্গদেশে শিবপুর কলেজে যেদন ছাব্রগণ চই 

বৎসর অধ্যয়ন করিয়! কৃষি পরীক্ষা [দিয়া রাহির হয়, 

সেই রূপ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে পুনা ও 

সৈদাপ্তে কৃষি বিদ্যালয় আছে। সেখানে ছাব্রগণ্ণকে 

ভিন বংসর যাবত অব্যয়ন করিতে হয়। নাগপুরে 

একটা কৃষি বিদ্যালয় আছে । সেখানে ছাত্রগণকে 

ছুই বৎসর ধরিয়া! শিক্ষা দেওয়! হয়) 

তথায় জমিদার পুভ্রগণকে স্থাণায় ভামায় কবি-শিক্ষা 

দিবার বন্দোবস্ত আছে। সৈদাপতে ও পুনার কলে 

ছুটীই শিশ্ষা-বিভাগের ত্বাবধানে আছে। কানপুরেও 

একটা রুষি বিদ্যালয় মাছে । অপর সমস্ত বিঃ্যালম্ 

গুলি রুষির্শবাভাগের আপ্দীনে এবং সকল স্থলেই স্থানীয় 

ভাবায় ভাল রূপ কাঁৰ পুস্তকাদি না থাকায় ইংরাঙ্গ্ 

ভাষার শিক্ষা দেওয়া ৬য। পাঞ্জান ও বন্মাতে রুসি 

শিক্ষার অভাব দৃষ্ট হয়। এখানে কৃষি শিক্ষার জন্য 

কোন কলে বান্গুল আদে নাই । উপরোক্ত কুপি 

বিদ্বাপয় সমুহে কাধ্যকারী কৃষিবিদ্যা শিক্ষার 

বন্দোবস্ত থাকিলেও ভারতণর্ষে এমন কোন স্কুল 

বা কলেজ নাই, যেখানে সব্বতোভানে কষিকাম্যে 

পারদশীতা লাভ করা যায়। সেই জন্তই ভারত 

গবর্ণমেন্ট পুধাতে এই আদর্শ কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন 

করিতেছেন। এখানে কৃষি কাধোর স্স্াণুনগ্ষ 

তত্বগুলি শিখান ভইবে ও যাহাতে ছাত্রগণ কার্যকারী 

কবি-বিদ্যায় পারদরশশী হইঠে পারে তদ্িষয়ে যথেষ্ট 

যত্ব কর! হইবে । এখানে ইংরাজী ভাষায় কৃষি 

শিক্ষা প্রদান করা হইলেও এদেশীয় ছাত্রগণ কৃষি 
গ্িক্ষা লূভ করিয়া যাহাতে দেশীয় ভাষায় কৃষি 

*পুস্তকাদি প্রণয়ন করে, তাহার জন্ত যত লওয়! হইবে । 

এবং এই কৃষি বিদ্যালয়ের পরীক্ষোর্তীর্৭ ছাত্রগণ নানা 

এনদাতীন্ত 

বার নি পুধাতে কৃষি-কলেজ টনি? করা উাচিগিরিগ | 

ক এ ৪৪৫: 
০২০ স্পা দি রি, উজ ৯ লতা " জি -- এসি টি পাশ শী পি পীর হা ওক টি পি লিজ লএপালা তর 

স্থানে, কৃষি িক্ষ প্রদান করিয়! ভারতের: .গ্রডৃত 
কল্যাণ মাধন করিতে, পারিবে। রঃ 

পুমান্তে ৫ বংসরে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবে। 

প্রবেশিকা পরাক্ষার্তীর্ণ ছাত্রগণ এখানে প্রবেশাধিকার 
পাইবে ও প্রাদেশিক, কৃষি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও . 
তাহাদের অসমাপ্ত ঝা অঙ্ক সমাপ্ত বিদ্যা এখানে সমাপ্ত 

করিতে পারিবে । যাহারা রাজস্ব বিস্তগের নিয়তর 

কাধ্যাদির জগ্ঠ উপযুন্তু, হইতে চান, তাহারা এখানে 

ছুই বতসর অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের পাঠ সমাপ্ত 

তাহারা সাধালণত এফ, ৫1 করিতে পারেন। 

পরীক্ষোর্ী্ণ ছাত্রগণের নমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইবেন |. 

কেহ ধা তিন বংসরে অধ্যয়ন মমাপ্ত করিতে পারেন। 

তন বৎসর পণান্ত সাধারণ বিষয় গুলি শিক্ষা দেওয়!, 

তিন বৎসরের গরীক্ষোতভীর্ণ ছাত্রগণ, বি, এ 

পাশ ছাত্রের সমহু€)। ত্্রৈবার্ষিক পরীক্ষা সমাপ্ত 

করির| ছাত্রগণ বিশেষ বিষয় অপ্যয়নে মনোনিবেশ 

করিতে পারেন অর্ধীৎ অ্ুরন্তি অন্গমারে কাটতত্ব, 

উত্তিদন্তব, কৃষি-রসায়ন প্রভাতি স্বতগ্্র স্বত্ব বিবয় 

গুলি আলোচনা করিতে গারেন। 

ছাত্র কৃষিবিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ না করিলেও 

ট্রিবাধিক পর।ক্ষার পরও কিছুকাল কলেছে খ্যাকম। 

হাতেহাতিয়ারে কাধ্য করিনা পারদশিতা লান্দ 

করিতে পারেন এরপ পারধশিতা গাভ হইলে তাহার! 

সরকারি বা বেসরকারি ই্রেটের কাধ্যাধ্যক্ষের গদে 

নিযুক্ত হহতে পারে। | 

এই পুষা কলেজে ছাব্রগণ কি কি শিষয় পিক 

হইবে। 

কন্সিতে পারিষেন ?--গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি নিশ্নলিপিত 

রূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতবন । 

কষিতত্ব ও কৃষিকাধ্য | 
গু 

কষিরসায়ন ও যান্ত্রিক অযাস্ত্রিক, রসায়ন । 
৬ 

১। 

| 

৩। 

৪1 কৃষি শিক্ষার অনুকূল ভূ-ততু ।..... 

কোণ কোন 

সাধারণ ও অপুষ্পক উদ্ধিদতত্ । :.'., 
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টির, সাধারণ বিজ্ঞান ও কষি কাল গুলাদির বশ বৃি কর! যাইতে পারে ইত্যাদি বিষ 
যা ( (71601181105 ) এবং নিম্ন বর্ণিত কার্য চর্চা কর! ও ছাত্রদিগকে শিখান. তাহার প্রধান. 
রী বিদ্যাও শিখান হইরবে। 

"4 351. -পণ্ড পালন ও পণ্ড রোগ চিকিৎসা । 
॥ জমি জরিপ ও পরিমিতি । 

.::৩। কৃষি ক্ষেত্র-তত্বাবধারণ ও আয় ব্যয়ের 

হিসাং নিকাঁপ। 

: ভারতীয় ছাত্রগণ মকলেই অর্থকরী বিদ্যা ভিন্ন 
ও অন্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে চায় না। এক্ষণে 

সকলের ধিজ্ঞান্ত.হইতে পারে যে, যে সকল উচ্চ- 

শ্রেণীর ছাত্র তিন বৎসরের অধিক কাল এই কলেজে 

অতিষাহিত করিবে তাহাদের অর্থাগমের উপায় কি? 
তছৃত্তরে বল! যাইতে পারে যে তাহাদের ভবিষ্যতের 

আশ! নিতাস্ত সংকীর্ণ নহে। ফ্ঠাহারাই ভবিষ্যতে 

এসিষ্টেন্ট ডিরেক্টর তথ্যান্সন্ধন তত্ববিদ্, (8.6998101; 
চ১5006105), স্থানীয় কৃষি-ক্ষেত্র পরিদর্শক ও 

তত্বাবধারক, কৃষি অধ্যাপক, শিক্ষক, নাবালক প্টেটের 

ক্কার্ধ্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি পদ পাইবেন। কিন্তু ছাত্রগণ 

বে ধু সরকারি কম্ম পাইবেন এরূপ আশ! কর! 
অন্ঠায় ; বেসরকারি অর্থাৎ জমিদারগণ দ্বারাও 

তাহারা গ্রতিপালিত হইতে পারিবেন, কারণ আশ! 
করা বাক্স যে তীহাদের কাধ্যকারিতা বা পারদর্শিতা 
'স্াধারণ লোক অপেক্ষা! অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ তইবে। 
কলেজের একজন ডিরেক্টর ব! প্রিদ্ষিপাল 
(অধ্যক্ষ ) নিষুক্ত হইবেন। বৈজ্ঞানিক কৃষি-শিক্ষা 

কাধ্য হইবে। 

ইতিমধ্যেই একজন ডিরেঠর বা প্রিক্গিপাল 
নিযুক্ত কর! হইয়াছে । মিঃ বাণার্ড কতেন্টি, সাহেব 
এ পদে নিষুক্ত হইয়্াছেন। ইংলও হইতে কোন 
একজন সুদক্ষ লোককে এ কাধ্যে নিয়োগ করা 

যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার ভারতীয় কৃষি সন্ধন্ধে 

জ্ঞান আদৌ থাকিবে না, সুতরাং ধিনি কষিবিজ্ঞানবিদ্ 

অথচ ভারতের আবহাওয়া ও মৃত্তিকার বিষয় জানেন 

এরূপ লোক নিয়োগ কর! বিধেয়। মিঃ কভেন্টি, 
অনেকদিন যাবৎ বিজ্ঞা্সম্মত কৃষিকার্যের অনুশীলন 

করিতেছেন এবং ভারতবর্ষেও অনেকর্দিন অতিবাহিত 

করিয়াছেন। তিনি ভারতে আসিয়া ১৮৮* খৃষ্টাবে 

ধালসিংসরায়ের ম্যানেজার নিযুক্ত হন্ম এবং ২৭ 

বৎসরকাল উক্ত কাধ্য পরিচালন! করায় ভারতবর্ষের 

বিষয় অনেকট! অভিজ্ঞ হইয়াছেন। অধিকম্ত বিগত 

পাচ বৎসরকাল উক্ত ্টেটে নিয়মিতরূপে নিজ্ব্যয়ে 

কতকগুলি কৃষিবিষয়ক পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। 

ইহার মধো-কয়েকটা স্বয়ং বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের প্রণো- 

দিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত। 

এই কলেজের সংশ্রবে ষে এক একজন কীট 

তত্ববিদ, উত্তিবতত্ববিদ, কৃষি ও উদ্যানতত্ববিদ নিযুক্ত 
হইবেন, তীহারা সকলেই বিলাত হইতে আদিবেন 

কিন্ত তাহাদের সহকারী লোকের আব্ভতক। তাহা, 

ও কৃষি-তত্বাছুসন্ধানের জন্ত কৃসি-রসায়ন তত্ববিদ, শিট 

উত্তিধতব্ববিঘ, কীট-তত্ববিদ প্রভৃতি অনেক সহকারী 

শিক্ষক নিুক্ত কইবেন। কৃষিক্ষেত্র সন্ব্বীয় কাধ্যে 

| মৃহায়তা করিবার জন্ত একজন কৃষি ও উদ্যান 
তি খাফিবেন। তিনিই ছাত্রগণকে কৃষি বিদ্যা - 

শিখ ইবেন।- কি প্রকারে বীজের উন্নতি করা! যাস, 

কি কানে শী ই! ব! কলম.হরিযা! বৃক্ষ, লতা। 

কুষক। 
প্রথম খণ্ড। 

২৪ সংখ্যায়--৩৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত । | 
করি বিষয়ক অনেক আবশ্তকীয় প্রবন্ধ, সংবাদ 

চাঁধাবাদের কথ। আছে। 
মুল্য মার মাগ্জল ২1৭. পাঁচ দিবা মান, .. 

 উৎরুষ্ট বাধাই ৯৭ সাত মিকা। .. 



হও যসবতা কষক। 
কচখা.০৬ "সি এ শে পপ স্পা সিসি ভন 

দের কার্ধের সহারতা করিতে পারে এরূপ লোকও 

ড্ারতে বিরল। বাহা হউক এখানকার গ্রাডুয়েট- 
গণের মধ্যে ধাহাদের উক্ত বিষয়ে কথঞ্চিৎ জ্ঞান ও 

আহ্রক্তি আছে তাহাদিগকে উক্ত কার্যে নিযুক্ত 
করিয়! শিখাইয়! লওয়! হইবে। 

কষিশিক্ষা প্রচারের জন্ধ যে কয়েকটা আদর্শ 

কৃষিক্ষেত্র আছে তাহা যথেষ্ট নহে, স্থানে স্থানে আরর্ত 

কষিজ্ত্র স্থাপন করিবার গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা আছে। 

পুষাতে কৃষিশিক্ষা যদি ফলবতী হয় তাহা হইলে, উক্ত: 

আদর্শ ক্ষেত্রগুলির পরিচালক বা কষিশিক্ষার্থে শিক্ষ- 

কের অভাব হইবে না। একক্ষেত্রে যন্ত্রাগার, 
পরীক্ষা -ক্ষেত্র, কৃষিতত্ববিদ্যাশিক্ষার জন্ঠ লুবিজ্ঞ শিক্ষক- 

বৃন্দ স্থবিস্ৃত তত্বানুসন্ধানশালার সমাবেশ যে ভারতীয় 

জানলাভেচ্ছু ও কর্মপিপাস্থ ছাত্রগণের সুদিন আনিয়া 

দিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্ররুত কাধ্যারস্ত 

হইতে এখনও এক বৎসরের অধিককাল বিলম্ব হইবে, 

ততদিন আমাদিগকে আশার উপর নির্ভর করিয়া 

ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া! থাকিতে হইবে। 

ফলগ্ড জাতীয় অনারফি সহ ধান। 

আমরা এ পধ্যস্ত বঙ্গদেশীয় বিল, জোল, আবাদ, 

দেয়াড়া, দীরা, চর, জলগণ্, আটমাস! বিল, তরাই 

প্রভৃতি ফলা সম্ভব যাবভীয় ধানের জমির অনেকটা! 
পরিচয় প্রদান করিয়াছি, ইহাতে কৃষি পিপাঙ্গ 

শগাঠকগণের হয় তো, কিঞ্িল্সাত্্ও উপকার সাধিত 

হইতে পারে। সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে যে ধীরে 

ধীরে এই কৃষিই একমাত্র আদরের ধন, তাহার 

উদ্জেষণ আরম্ত হইয়াছে, তাহ! জনেক প্রমাণ দ্বারা 
বুঝিতে পারা! বার, কিন্তু শিক্ষিত সমাজ, দেশীয় ধনী- 
দিগেয সাহায্যে সমবেত হইয়! কার্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

না হইলে, ফলের আশা কর! কঠিন, তবে, দেশের 
অর্থাগমের পথ যেরূপ রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 
অবিলম্বেই ধে কৃতবিদ্যদলকে কাধ্য ক্ষেত্রে অবতীণ 

হইতে হইবে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। আর গত 
বৈশাখ মাসের প্কৃষকেশ জনৈক কৃষি-পিপাস্থু 

পাঠকের অনাবৃষ্টিসহ ধান্ত বীজের জন্য ব্যগ্রতা সহ- 

কারে অনুসন্ধান করিতে দেখিয়া, এই প্রবন্ধ লিথিতে 
বাধ্য হইলাম। শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল ঘোষ, 

কৃষক” সহকারী সম্পাদক মহাশয় যেরূপ মৎপরামর্শ 

দিয়াছেন, তাহা সর্বাতোমুখী যুক্তিপুর্ণ পরামর্শ বটে) 
কিন্তু তাহাতে অন্ুসন্ধীৎন্ু ব্যক্তির কাধ্যের একটু 
বিলম্ব হইতে পারে, কারণ গ্রাহক মহাশয় সম্ভবতঃ 

বর্তমান বর্ষেই প্র প্রকার ধানের আবাদ আরম্ত. 

করিয়৷ গত বৎসরের ন্তায় অনাবৃটি জনিত আশঙ্কা 

হইতে মেদিনীপুরের অধিবাসীকে রক্ষা করিবার 

পন্থা স্থির করিয়াছেন, সুতরাং আমার অবিস্তৃতি 

অভিজ্ঞতা সহকারে, “কৃষক” সম্পাদক এবং গ্রাহক 

মহাশয়দিগের প্রতি সহানুভূতি সহকারে নিয়্লিখিত 

কয়েক প্রকার ফলগু জাতীয় অল্প জলের, অনেকটা 

অনাবৃষ্টি সহ ধান্তের নামকরণ পূর্বক আমূল বৃত্তান্ত 

বিবৃত করিয়া উভয়ের মনস্তষ্টি সাধনের জন্ত প্রয়াস 

পাইলাম। ইহাতে সধারণের কিছু মাত্রও উপকার 
সাধিত হয়, তাহ! হইলে, লেখনী চালান! স্বার্থক 
জান করিব। বাস্তবিক কানাই বাবুর দূরদর্শিতা 

পুর্ণ-পরামর্শের বিষয় আলেচন! করিয়া, মনে নিরতিশয়, : 

কুষিতত্ত্ব ।- আনল মূল্য ১৫/, স্থলে 1/* মা।- 

ডাকমাশুল/০) ভ্যালুপেবলে সর্বশুদ্ধ 1০ 

(১০ খানি চিত্রসছিত ) ৮ বাবু হারাধণ 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত । ধছিকাল স্বয়ং বিবিধ 

উষি-কার্ধ্য করায় তাহার কৃষিজ্ঞান ও অভি- ্  

৮». জা যথে্ট ছিল। | রি 

স্. কেষক অফিস পাওয়া যায় ।), 



জ্যেষ্ঠ৭১৩১১ 

আননের,উ উদয় পু  ইঞ্জিযান গার্ডেনিং এসো 
নিয়েন ও. পকুষক” পত্রিকা, প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের 

সল সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। 

ৃ ধানের নাম আগ বোরো হৈমস্তিক 

'পরাঙ্গী ত্র « ৮ 

ুর্ঘযমণি রী ০ ১ 

বনুই রী 
দ্বিধা -.. রী রর 

চৈত্র বোরো ০ বর ০ 

বোইন্র ৮ প্র . « 

নুন্দর শাইল ০ ০ আশু ছোটনা 

'ক্ষার্তিক শাইল  * ৮ রী 
কাটা রাঙ্গী ০ এ 

মাল ভোগ ৭ ণ এ 
মলোচা . « ত রী 
কাহুয়ী হু * এ 

খান্দী ০ ০ এ 

.. উপরোক্ত কয়েক জাতীদ্র আগ অথচ অতিশয় 
ফলগু জাতীয় ধান্তকে, অতি অল্প জল বিশিষ্ট কোমল 

জমিতে বপণ ও রোপণ করতঃ উত্তমরূপে ফশল 
. উৎপন্ন করা যাইতে পারে। আর ইহার! বাঙ্গালা 
-. দেশের যশোহর, বরিশাল, বাঘেরহাট প্রভৃতি নিম্ন 

জলা ভূমি ব্যতীত পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের সর্বত্রই 

সমান ভাবে আবাদ করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফশল 

গ্রস্ত কর! যাইতে পারে। অনাবৃষ্টি কালে, অত্য্প 

জলে বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে না। তবে দৈবাৎ 
-.ধ প্রচুর রি হইয়! যায়, তাহাতে বরং ভালই হয়। 

ইহার! « অতি দুঃখের সময় গৃহস্থকে অন্ন দানে জীবিত 

খ। এই সকলে জাতীয় ধান্তের গাছে, ধান্ত 

এই ছুই দাতীর ধান রোপণ অপেক্ষা বপনেই অধিক 

ফলস, পাও বার । ইহার অল্নোচ্চিধরণের ডাঁঙগা 

-যায়। 

কষা, তুগ কম জন্মে। . কিন্ত কু্ধ্যমণি, কীটারাঙ্গী, 

সপ ৬৯ সপ সাস্টিশত ক ইত সপ সি ৬০ বনজ শি ০ বভা সব স্ব বাসা এন 

জমিতেও ভাল হ হয় রা | অধিকন্ধ কথিত জাতীর ধানের 

মণ প্রতি অদ্দেকেরও অধিক চাউল হয়। বিশেষতঃ 

সুর্য্যমণি ধানকে ভাদ্র মাসে ক্ষেত্র হইতে কর্তন 
করিয়া লইয়! সেই জমির চারিদিকে একহস্ত পরিমাণ 
উচ্চ করিয়া! আইল বা ভেড়ীবন্দী কারিয়া, দিয়! 

বর্ষার ছল বন্ধ করিয়া রাখিলে, পুনরায় অগ্রহায়ণ 

মাসের প্রথমেই উহার দ্বিতীয় বারের ফশল হইন্তে 
বিঘা প্রতি আরও একটা আশাপ্র? ফশল প্নওয়। 

আর বর্ষাকালে, কষকের গবাদির আহারের ও 

বেশ খাদ্য সংস্থান হয়। বোরো ধান প্রায় বার 

মাসই চাষ করিয়া! ধান পাওয়া! যায়। ইহার বিশেষ 
কোন জাতি গতন্ত নাম নাই। কালিন্দী ধানকে, 

আধাঢ় ও ভাদ্র এই ছুই মাসে রোপণ পূর্বক, বোরো 

এবং আশু ছোটনা ধান্তে পরিণত করিয়া লওয়! 

যাইতে পারে । তবে ইহার ফলন তত অধিক্-হয় 

না। | 

_ আমাদের দেশীয় মূর্খ কৃষকের! এই সমুদায় গুণা- 

গুণ বুঝিতে না পারিয়া, কেবল মান্ধাতার আমল 

হইতে একই নিয়মে পরিচালিত ও সঙ্কুচিত জ্ঞানে 
কাজ করিয়া, দেশের এই অভাব ঘটাইতেছে, 

বিশেষতঃ পাট চাষে, আশু বেশ টাকা পাইবার' 
আশায়, ধানের আবাদ বন্ধ করিয়! দিতেছে, শুতর,ং' 

অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রতে;ক 

কুষকের যত পরিমাণ জমি থাকে, তাহার বার আন! 

ভাগ জমিতে পাট, আর সিকি পরিমাণ ভূমিতে ধান 

করিয়া থাকে। পূর্বে ষে সকল জমিতে প্রচুর 

পরিমাণে আগ ধান হইত, এক্ষণে সেই সকল স্থাগ 
পাট ও গোল আলু জন্মিতেছে। তবে, বাঙ্গালার 

দক্ষিনাংশস্থ আবাদী জমীতে কেবল হৈমস্তিক জাতীয় 

ধান্ত জন্দায় বলিয়াই দেশে এত শস্তের অনাটন হইয়া 
উঠিয়াছে। একথা আমরা অনেক স্থলে দর্শীইয়ান্ছি। 
কথিত 'ধাস্ত ব্যতীত আরও ২৭২৫ প্রকার ফল 



8ম খণ্ড) ২য় সংখ্যা | হধক। 
লস্ট ৮০০ পাতি পি পাকি ০০০ 

জাতীয় ধান্ত আছে, আশু ধান্তের মধ্যে যে কয় 

প্রকার ফলগ জাতীয় ধান্তের নামোল্লেখ কর! গেল, 
তাহাদের মধ্যে সুষ্যমণি, পরান্গী, পলুঠ প্রভৃতি মকল 

গুলিকেই এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের “যো” বৃষ্টি হইয়া 

জমি ঠাণ্ড। হইলেই যে কোন প্রকার অল্লোচ্চপরণের 

ভূমিতেই বপণ দ্বারা ফশল উৎপন্ন করিতে হয়। 

ইহাদের চাষ প্রায় বাঙ্গালার সর্বত্রই একরূপ ভার্জব 

কঞ্জিতে দেখ! যায়। রোপণ দ্বারা ফলন ভাল হয় 

কিনা, পরীক্ষিত হয় নাই। ইচ্ছা করিলে, কৃষি- 

পিপাস্থ পাঠকগণ চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন । 

পরাঙ্গী ধানে উৎকৃষ্ট থই এবং মুড়ি হয়। কথিত 

আত্ত ধাঁন, জেলা ২৪ পঃ, নদীয়।, যশোহর, খুলনা, 

প্রভৃতি জেল! সমূহের অধিকাংশ স্থানে, বিঘ প্রতি 

« (ভাল অমি হইলে ) ৮* তোলার ওজনের সেরের 

₹:৯০।১২ অঙ্ড়ি হিসাবে ফলন হইতে দেখা যায়। 
ইহাতে সামান্ত জল পাইলেই ভাল হইতে পারে। 

চারি কাঠিতে এক আড়ি হয়। 

পক্ষকে, চারা বাহির হইলে, (জাওল|) অবস্থা 

বুরিয়া পাটের নায় ছুই তিন বার বিদা (আঁচড় ) 

দ্বারা ক্ষেত্রের অন্তান্ত ঘাস জঙ্গল মারিয়া পরিফণার 

পরিচ্ছন্ন করিয়া! দিতে হয়। কিন্ত জাওলা এক 

বিঘূত্তর. অধিক উচ্চ হইয়া উঠিলে, তখন বিদার 

পরিবর্তে নিড়ানী দিয়া, পরিষ্কারকরতঃ কথকাংশ চারা 

উঠাইয়! ফেলিয়া, পাতলা করিয়া দিলে গোড়ায় 

'বিশুদ্ধ বায়ু সঙ্শালনের উপায় করিয়া দিলে, গাছের 

তেজস্কারীতা অনুসারে ফলনের বৃদ্ধি হয়। আর 

'ঈটাংবাইত্র ধানকে জোষ্ঠ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রের “যো” 

বুঝিয়! রোপণ করিলে, উৎকৃষ্ট ফলন হয়, নতুবা 

রোপণ করিতে একটু বিলম্ব হইলে, গাছ ও শীষে, 
পোকা ধরিয়া! মরিয়ী যায়। শতরাং ইহাতেই স্পষ্টতঃ 
বুঝিতে পার! যায় যে, এই জাতীয় ধান বর্ষা অবসানের 
- মধ্যেই রোপণ, ও কর্তন করিয়া লইতে না পারিলে, 
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ধান ভাল হয় না। 

তবে ইহ! কৃষকের অতি অসময়ের জীবন রক্ষক ধন ॥ 

চৈত্র বোরো ধান, কান্তিক অগ্রভায়ণ মাস মধ্যে নিন 

অথবা ঠাণ্ডা চর জমিতে বপণ করিয়া, ফান্তন চৈত্র 

মাস মধ্যে পরিপক্ক হইয়া উঠিলে, কাটিয়া লইতে হয় । 

কিন্তু এই ধান্তের 

ইহার ফলন, মধ্যম প্রকার) 

ইহার ফলন'ও [নিতান্ত মন্দ নহে । বিশেষতঃ যদি 

কোন বার দৈবযোগে জলপ্লাবন হইলে এ প্রকার 

বাধা বিলাদির সমুদদীয় ফসল নষ্ট হইয়া যায়, তৎকাঁলে 

এই চৈত্র বোরো জাতীয় ধানের চাষ করিলে, সে 
প্রদেশের লোকের অনায়াসে জীবন রক্ষা হইতে 

»পারে। অধিকন্ধ সবজীতভুক্ত জীবের ও প্রাণ বাচিয়া 

যায়।_-প্রীউপেন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী । 

ফলের বাগান ঠ়ারীর 
সহজ প্রণালী । 

(পৃব্বগরাকাশিত ৪র্থ খণ্ডের ২৮১ পৃষ্ঠার পর 1) 

এখন দেখা যাউক কিরূপে সহজে বাঁগান প্রস্তত 
হয়। খনার একটা বচন আছে । 

আগে পুতে কলার ঝাড়। 

বাগান করবে তার পর ॥ 

ৰল। গাছে না শুকায় মাটী। 

বাগান হয় তার পরিপাটী ॥ চ্রা 

বাগান করিতে হইলে যে কলার চাষ করা উচিষ্ঠ | 

তাহার প্রধান কারণ এই যে, কল! গাছ শী বঙ্ধিত 

ইইয়া চারা গাছগুলিকে ছায়! দান করে এবং কলার 

গাছ হইতে বৎসর বৎসর তত বুক্ষ সকলের . 

পোব্পোপযোগী সার পাওয়া যায়। আরও দেখা 

খায় বনে, কল! গাছের আবাদ হইতে যে আয় ভয় 

তাহা হইতে প্রায় বাগানের জমী তৈয়ারী খরচা - 
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ছড়ায় কল! চাষ করিলে কলার ফলন হথেষ্ট হইয়া 

রা কে. নন সংখ্যার পাচ বৎসরের কম একটা 
২ফলবান বাগান তৈয়ারী হয় না। ইতিমধ্যে যে 

খরচা হয়, তাহা যদি কলার আবাদ হইতে উঠিয়া যায, 
তাহা হইলে কম লাভ হইল ন!। বাগান প্রস্তত 
হইলে কল! গাছ প্রায়ই নষ্ট হইয়া! যায়, তজজন্য 
বাগানে পু্করিণীর সন্নিহিত একটা স্থানে সবজীবাগান 

করিয়া তাহার চারিদিকে কলাগাছ পুতিলে কলা গাছ 
নষ্ট হয় না অথচ সবজী বাগাঁনেরও কোন ক্ষতি হয় 
রী বরং বিশেষ উপকারে আইলে । 

.. প্রথমতঃ বাগানে বেড়! দেওয়া আবস্তক। কাটা 
ুক্ত বেড়ার গাছ লাগাইলে এক বৎসরের মধ্যে 

ছর্ডেদ্য বেড়া হইতে পারে, কিন্ত তাহাতে অর্থব্য় 
আছে অথচ অন্ত কোন উপকারে আইসে না। 
আমার বিবেচনার খানার নিকট চারি হাত অস্তর 
হপারি গাছ রোপণ করিয়! তাহার মধো মধ্যে 
কাগজী আদি লেবু গাছ রোপণ করতঃ (&ঁ গাছ 

সহজে বর্ধিত হয় ও ছাগাদিতে খায় না সুতরাং সহজে 
বেড় তৈয়ারী হয়) ২৩ বৎসরের মধ্যে ছূর্ভেদ্য বেড়ায় 
পরিণত হয়। ইহাতে উততয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। বেড়ার কার্য দিদ্ধ হয় ও ম্ুপারী এবং 
বেবুতে যথেষ্ট আয় হইতে পারে। প্রথম পগারের 
উপর বাশের বেড়। দিয়! সুপারী গান্ছ বসানই কর্তব্য। 
এইবগে স্থপারী ও €েবৃগাছ বঞ্ধিত হইলে লেবু গাছ 

-স্ীপিকে সুপারী গাছের সহিত সমস্ত্রে রাখিবার অস্ত 
বাগে বাত! দিয়! আবদ্ধ করিয়া! দেওয়া! কর্তব্য নচেৎ 
০ ছ তেছ্য বেড়ার পক্ষে বাধ! পড়িতে পারে। 

রঃ . সুগারী বৃক্ষ পুতিবার কথ! বলা হইল এক্ষণে 
৭ মাহি ক বৃক্ষের বিষয় বলিতেছি। নারিকেল বৃক্ষ 

গ নিষটুানই উচিত।, উহাতে গাছগুলি বেশ, 

হছেজ হয় খ্যং ফল. হইলে পাড়িবার,হুব্ধা চর, 

পম্র গতি পাক বাঁ এঁটেল মাটা এজন্ত পুফরিণীর চারি পাড়ে ও বিলের উভয় পারে 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়! পুতিবে। চারাগুলি বেশ মোটা, 
তেজী অথচ ছোট হওয়াই ভাল। যে নারিকেলের 
খোল বড় তাহার চারাই বসান উচিত এবং পুরাতন 
গাছের নারিকেলেই চারা কিছু বেশী তেজী হুয়। 

নারিকেল গাছ পুততিবার সময় অনেকে গোড়ায় একটু 
লবণ দিয়! বসাইতে বব্যবস্থ! দেন, কারণ লবণাক্ত 

প্রদেশেই নারিকেল জঙ্গিয়া থাকে, কিন্ত তাহা কতদূর 
ফলগ্রদ পরীক্ষা কর! কর্তব্য । ] 

বাগানের উত্তরপৃশ্চিম দিকে যে বিলের কথ! 

* পুর্ব্বে বল! হইরাছে, গ্লেই পশ্চিমদিকের ঝিলের পশ্চিম. 
পাড়ে যে জারগ। থাকিবে, তাহাতে ৩৪ ঝাড় বাশ 

বসাইত্বে হইবে। তাল খেঙ্ুর আদৌ নহে। ইহার 
জন্য পৃথক ক্ষেত্র করা উচিত। এখানে বলিয়া রাখ! 
উচিত যে ঝিলটা ইচ্ছামত বক্রভাবে ঘুরাইয়! লইয়$- 
যাইতে পারা যায়। বীশ, বাগানের বেড়া, মাচান, 
ভারা, গাছের ঠেশ প্রভৃতির জন্ত অত্যাবস্তক। 

তদ্তীত বাশের আওলাতে লাভও যথেষ্ট ।  ..»৯ 
এইরূপ আবার উত্তরদিকের বিলের উদ্ধরে 

ইচ্ছামত অন্ত গাছ (অবশ্ঠ বিলাতী কুল এখানে বান, 

উচিত নছে) আমলকী, বেল, ব্ৃথবেল, চাপতা, 
বিলাতী আমড়া, কামরাঙ্গা'গাছ বসান যাইতে. প্জর। 

সরল ক্ৃষিপবিজ্ঞান। . 
বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের আহ ডিরেক্টর জীযুক্ত এন, 

জি, মুখার্জী, 24.., 200,০07 & (7.455০ প্রণীত 

ভারতীয় কৃষিসন্দদ্ধে একখানি অতি উৎকষ্ট পুস্তক 
কৃষিশিক্ষার্থ ছাত্রদিগের ও ধাহাদের চাষ আবাদ 

আছে তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, মূল্য ১২ 

(গজই গ্রকাপিত. হইবে এখন হুইতে গ্রাহকদিগেতী 
নাম রেজিষ্টারী করা হইতেছে) কৃষক, ফিস পাব. 
দন করুন| 0. 



আবি কংখ্যা 

] বাশ ও ৪ এই সমস্ত বৃক্ষ বিলের পরপারে বসাইবার 

বারস্থা করা গেল, তাহার ধান কারণ এই যে, 

ইহারা অধিক দূর শীকড় চালায় এবং জমী হইতে 

রস টামিয়া লইয়া জমী এত শু করিয়া! ফেলে যে 

তাহার সন্নিকটে অন্ত গাছ হইতে পারে না। অথচ 
এই সকল বৃক্ষ হইতে গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক অনেক 
উপকার সাধিত হন্ন। সহর অঞ্চলে থেজুর ও তাল 
কম আঁতবকর আওলাত নহে । প্রত্যেক গাছ হইতে 

বৎসরে ॥* আনা আয় হইতে পারে । 

বাগানে আটির চারা ও কলমের চারা ছুই 

প্রকারের গাছ ৰসাইতে হইবে । 'আঁটির চারাগুলি 

অপেক্ষাকৃত বড় হয় ও কলম অপেক্ষা কষ্টসহিষব 

বলিয়। উহাদের জস্ত শ্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট হওয়! উচিত। 

"* এখানে আরও স্মরণ রাখিবেন যে ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের 

_বিশ্টি প্রকার পাট করিতে হয়, স্থৃতরাং এক জাতীয় 
বৃক্ষ এক একস্থানে পৃথক পৃথক রোপণ করা উচিত। 

বিলের পশ্চিম পাড়ে অঁটার আম ও কীঠাল বাগান 

দিবে । আম গাছ ২৫৩৭ হাত অন্তর ও কাঠাল 

|] ২০1২. হাত অন্তর বসাইবে। ইহার উত্তর বা 

. দক্ষিণাংশে আীটির পেয়ারা, বিলাতী আমড়া! প্রভৃতি 

. গাছ বসাইবে। কতকটা জায়গায় কতকগুলি কাল 
তম গাছ: বিসাইতে ভুলিও না । কালঞ্াম অতি 

: উদীদেরাপিিমধুর ফল। আবার ইহার আঁটি ও 
ক্লে আরক তৈয়ারী হয়। কলমের গাছ অপেক্ষা 

* আঁটিৰ গাছে ফল অধিক হয় সুতরাং আঁটির গাছ 
_ দেরিতে ফলিলেও ভবিষ্যতে ফল ও কাষ্ঠে অধিক 
লা দেয়। পুষ্করিণীর পূর্বন্তীগে কলমের গাছ 

|  ্বসাইবে ৷ বাগানের দক্ষিণদিক হইতে আরম্ত 

করিয়া প্রথমে জামরুল, গোলাপজাম, লিচু, আম, 
লকেট, (ফমেক়্ পেয়ারা, বাতাবী লেবু ও বিলাতী : 

রুল শ্রস্ৃতি নানাজাতীয় ফল পৃথক পৃথক বসাইয়া 
“সাইবে।. এক একারের গাছ লানাস্থানে ছড়াইয় 

[4 ১৯ 
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থাকিলে তাহাদের গাট' করিবার বড় অসথবিধা।? 
লিচু পাকিলে জাল দিয়া -গাছটী ঘেরিতে হয়, 
গোলাপজামের ফল ধরিলে চট বাধিতে হয়, বিস্ভিন্ন 
জাতীর গাছগুলি একত্র থাকিলে, অল্প খরচে অনায়াদে 
ধ&ঁ সকল কার্ধ্য সাধিত হইতে পারে। এইখানে আর 
একটা কথা বলিয়া রাখি, চারা বসাইয়া মধ্যে মধ্যে 

* পেঁপে গাছ বাইয়া দিবে, চারাগুলি বড় হইলেই 

ধারে ভিতে ছই একটা পেপে গাছ রাখিয়া! ঝাঁকি 
পেঁপে গাছগুলি কাটিয়! ফেলিবে। ইতিমধ্যে অনেক 
পেঁপে খাওয়া ও বেচা হইবে, লাভ মন্দ কি? 

* নাঁগানের দক্ষিণ ভাগে পুক্ষরিণীর দক্ষিণ পাড়ে 

সবজীবাগ করিবে। এইখানে বিলাতী ও দেশী 
সবজীর চাষ ইচ্ছামত কর! যাইতে পারে। বাগানের 

দক্ষিণাংশে সবজীবাগ করিবার ফল এই যে, দক্ষিণের 
হাওয়! বাগানের ভিতর অবাধে প্রবাহিত হইতে 

পারে, এবং পশ্চিমদিকে বাঁশ থাকিবার দরুণ পশ্চিমে 

পড়স্ত রোদে বৃক্ষাদির অনিষ্ঠ হয় না । | 

পু্ধরিণীর উত্তরভাগে পাড়ের অনতিদুরে একটা 
ঘর তৈয়ারী করিলে মন্দ হয় না। আজকালের রুচি 
অনুসারে দোণার পাথরবাটার মত একটা বিলাতী 
বাঙ্গাল! নির্মাণ করিলেই ভাল হয়, এত বড়. 

বাগানটায় বাদোপযোশী একটী ঘর থাকা চাই 
বৈকি। চতুর্দিকে আস্ুর গাছের বেড়া দিয়া উত্তর 

ভাগের অবশিষ্ট স্থানে বেদানা, কিসমিস, আকরোট 
আপেল প্রতৃতি গাছ রোপণ করা৷ উচিত। বাঙ্গালা 

দেশের মাটীতে প্র সকল গাছ ভালরপ হয় না, 

গাছ হয়, তব, ফল হয় না, তবে সখের জন্ত মানুষ কি. 
না করে? পস্থানটাতে বেলে ও চুন পাঁখর-ফেলিয়া 

স্থানটা পাহাড়ে স্থানের মত করিয়া 'লইলে হয়ত 
'্মাবার ততকগুলিতে ফল হুইডে..পাঁরে। হিমগ্রধান 
বিল্লাতের গ্রীন হাউসের ভিতর লা ফলিতেও ি 
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দি সাইবার পূর্বে রাগানে রীতিমত সার 
দৈব উচিত ।- জাধারণতঃ পচ! গোবরের ও পচা 
বাহ আদির মাঁটার সার ব্যবহার হইতে পারে, কারণ 
হা, নকল প্রকার উদ্ভিদের উপযোগী । বিশেষতঃ 

প্পছা মাছ আদি জান্তব সার আম জামাদি বৃক্ষের 

প্রাণ উপকরণ তজ্জন্ত উক্ত সার সকল মাটীতে 
.মিশানম.উচিত। কোন গাছে কি সারের দরকার অন্য 

বড দি ইচ্ছা! রহিল। 

নাক পুতিবার সম বর্ষার প্রারস্ত অর্থাৎ জ্যৈষ্টের 

শেষ ও আধাড়ের প্রথম এবং বর্ধার শেষ অর্থাৎ 

আশ্বিনের শেষ ও কান্তিকের প্রথম। তন্মধ্যে 

গ্রথমটী অপেক্ষা শেষ সময়ই উপযুক্ত, কারণ, বর্ষার 

জলে চারাগুলির গোড়া পচিয়! বাওয়া সম্ভব ও 

গোড়া আলগা হইয়া গোড়ার মাঁটাগুলি সবিয়! 

যাওয়ায়, হওয়াতে গাছগুলি হেলিয়! ছুলিয়! নষ্ট হইতে 

পারে। আশ্বিন কার্তিক মাসে বসাইলে সে বিষয়ে 

কোন ভয় থাকে না, তবে জলসেচন সম্বদ্ধে বিশেষ 

বন্দোবস্ত আব্শ্বক হয়। শীতকালে সকল বু'ক্ষই 
ক্সলসেক আবশ্তক সুতরাং নুতন চারায় দেওয়ার ত 

কথাই নাই। এরূপ সময়ে গাছ পুতিলে গাছ 

গুলি নিশ্চয়ই লাগিয়। বর্ধিত হইতে থাকে । 

বীজ হইতে চার! প্রস্তুত করিতে হইলে একটা 
স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রীতিমত মাটা তৈয়ার করিয়া 
অল্প গারসংযুক্তু করিতে হয়, বেশী তের্জী মাটী হইলে 

চারা, প্রথমতঃ বেশী তেঞ্জী হয় বটে, কিন্ত চার! 

উঠাইস্ কবোপণ করিলে তত তেজ থাকে না। এরূপ 

মাীতে উৎক্ পক শুফ বীঞজ:বপণ করিতে হয় ও 

নিয়মম্ত:.জলনেক কর! একাস্ত আবশ্তক। চার! 

জুলি বৌপণের, উপযুক্ত হুইলে চাঁর৷ উঠাইবার সমন 

গাধার মা টীসংযুক্ত করিয়া! কলার ছোটা দ্বার” 
হানি রাশিবে এবং ,এক্দিন 'ব! ছুইদিন গুকাইর! 

থে বসাগু উচিত কারণ চারার শিকড় সংলগ্ন মাটা 

জজ ১১৩১১ 
সিএ ১০ উস এসব হাজি - পপ হাউ ০ পপ পাপন হাসে এপস ৫ পুর নান প পলো 

বেশ গুকাইয়! লাগিয়া যায় এ শুষ্ক মাটা সমেত চারা 

বসাইলে জল পাইয়/ঙঈগোড়া আলগা হইয়া যাইতে 
পারে না এবং চারা হেলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে 

না। হাপর হইতে চার! উঠাইবার সময় বত্তপূর্বক 

চারার মুল শিকড়টা অল্প ছাটিয়! দেওয়া উচিত। 

তাহাতে গাছগুলির শিকড় বেশ চারিদিক বিস্ৃত 

হইয়! গাছটীকে ঝাকড়া করিয়। থাকে । এবং 

গাছের অত্যধিক তেজ দমন করিয়া গাছেন্ ফল- 

উৎপাদ্দিক৷ শক্তি বুদ্ধি করে। 

বাগান তৈসীরী হইয়। গেলেও প্রতি বংসর 
আধাঢ় মাসে ২১ পশলা! বারিপাত হইয়া! মাটী একটু 

নরম হইলেই সমুদয় ফলের গাছের গোড়। অল্প বিস্তর 
খুলিয়! দিয়া বর্ষার-জল থাওয়াইয়া লইতে হইবে এবং 
এই সময় সমস্ত বাগানটা একবার কোপাইয়া দেওয়া. 

উচিত, তাহ! হইলে আর বর্ষযাতে বন জন্মায় না। 

বর্ধাশেষে কাণ্ডিক অগ্রহায়ণ মাসে সকল গাছের 

গোড়ায় সার দিয়! গোঁড়। বাঁধিয়! দিতে হইবে এবং 

এক্ষণে আর একবার বাগানটাকে রীতিমত কোপা | 

ইয়! দোরস্ত করিয়া দিতে হইবে। | 

যিনি এক শত বিঘার বাগান করিতেছেন, তিনি 

অবশ্ত বাগানটাকে সুন্দর করিবার জন্য বাগানে দীর্ঘ 

গ্রন্থে ৩৪টা সু প্রশস্ত ব্বাস্তা করিতে তৃলিৰেন না 

মনে করিলে ঝিলটীকে পয়োনালা .দার/গ্ুফরিনীর 
সহিত যোগ করিয়া! দিতে পারেন এবং প্র প্গনোনালার 

ইণ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোপিয়েসন হইতে প্রকাশিত, ও 

১। বিলাতী সবজী চাষ |__0% £75৫৮০এ1 
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বি এ, এফ. আন, এচ, এস; প্রনীত। কপি, 
সালগম, গাঁজর, বাঁটি প্রভৃতি বিজ্াতী 
সবদীচাব প্রণালী বিশদরূপে, বর্ণিত আছে। 

ম্বল্য ৪,স্থলে ।ৎ আনা, খীধাই ।4* আানা॥ 
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উপর পুল তৈয়ারী করিতে পারেন । বর্ষায় যাহাতে 
খানার জল ঝিলে প্রবেশ করান যার তাহার বন্দোবস্ত 

কর! উচিত।. বর্ষাতে খানাগুলি জলপুর্ণ হইলে 

সেই জল বিলে আপিয়া ঝিল ও পুক্করিণীর জল বৃি 

ফরিতে পারিবে । পুফরিণার চারিধার সুন্দর ফুল ও 

পাতা বাহার গাছ দ্বারা সজ্জিত করিতে পারেন। 

পুকুরের সান বাধাইতে পারেন এই মকল ধর্কিস্ত 

গ্লাখের জন্য ; ইহার ভন্ক আয় বাড়িবে না। তবে 

রাস্তা শুধু সখের জন্ত নহে বাগানে সার প্রস্তুতি 

লইবার ও বাগান হইতে ফল প্রভৃতি লইয়া আসিবার 

জন্ঠ বাগানের ভিতর গাড়ী যাইতে পারা চাই, নচেঞ্জ 

খরচা "অধিক লাগিয়া যায় এবং এ রাস্তা হাওয়] 

চলাচলের একপ্রকার প্রণাপীর মত। পুষরিণী ও 

বিলের ঢালু পাহাড়ে ও খানার ধারে ঘান তৈর়ারী 

করিয়া রলদ ও গাভীর জন্য আহ্বাধ্য সংগ্রহ হইতে 

পারে অথচ পাড়গুলি দেখিতে মন্নেরম হয় । 

“পাট ও শণ”। 

, বাণিজ্য সহায় কৃষির মধ্যে পাট ও শণ ছুইটীই 

আহুক্গল প্রধান পণ্য দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হই- 

শ্নাছে।. পাট ও শণের আবশ্যকতা ও আবাদ দিন 

দিন এতই বৃদ্ধি হইতেছে যে, উহার চাষ আবাদে 
€বণী লাভ দেখিয় প্রায় প্রতি জেলাতেই কৃষকের! 

ছয় আনা রকম ধান জরমিকে পা ও শণের জমিতে 
পরিণত করিয়াছে। দড়ি, দড়া, গুণ, চট, থলে, 

, নৌকার পাইল ইত্যাদি দ্রবা পাট ও শণ হইতেই 

এয । ক্যৃত প্রর্কার বিলাতী বস্ত্র এদেশে আমদানী 
ছয়, তত্সমুদ্রায়েই কিছু না! কিছু পাট বা শণ মিশ্রিত, 

খাকে | এইরূপ নান! কারণ পাট ও পণের প্রয়ো- 

লউটটউিসটটিউটউউউউউউউউটহীই 
জন বাড়িয়। উঠিতেছে। পা, ও ।শগ ই ০১০০ 
হউক না কেন, দরের কমবেশে সমভ্তই বিক্রীত হই ৃ 
যাইবেক, উহা পড়িক্স! থাকিবার জিনিস নছে। . 

পাট নানাপ্রকার হয়। তন্মধ্যে পাহাড়ি, বিদ্যা-. 

লুন্দর, ধবলনুন্দর, মেস্তা, আমলা, মুনিয়াশী এই কম" 
প্রকারের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।, এতদঞ্চলে' 

টার আউশীয় ও ধবলগুন্দরকে ধামনীয়।; 
বলে। মালদহ, দিনাজপুর, পুর্ণিয়! জেলায় প্রধানতঃ 

এই নি প্রকারের পাটই বপন হইয়া থাকে । 

অগ্ঠান্ত গুলিও বপন হয় কিন্তু উহার চাষ আবাদ | 

কৃষকেরা খুব কমই করিয়৷ থাকে । ধামনীয়া প্রাট 

৬৭ হাত ও আউশীয়া পাট ১০১২ হাত পধ্যস্ত 
বদ্ধিত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় বিল কীছড়ে 
জমী ও আঁটাল জমীতে পাট.যত হাত বঞ্ধিত হয়, 

ধষকেরা বলিয়া থাকে উহার ফলন বদ্ধিতাংশের এক 
হাত বাদ দিয়া বিঘা প্রতি তত মণ ভুইয়া 

থাকে । ধামনীয়! পাটের কোষ্টা দমে বেশী ভারি 

হয়। ইহা সবুজঘুক্ত সাদা ও রক্তাভ ঈষৎ কাধ বর্ণ 

ভেদে ছুই প্রকার হয়। ফলন উভয় প্রকারেরই 
একরূপ। | 

পাটের জমিতে উত্তমরূপ-সার ও চাষ দিতে 

এ জমির মাটী আটাবুক্ত হুওয়! আবস্তক। খনা 

বলিয়াছেন “আউশের ভূঁই বেলে, পাটের তুই 

আটালে”। চৈত্র বৈশাখ মাসে পাটের জমিতে চাষ 

দ্বার! উত্তমরূপে তৈয়ারি করিস! বীক্গ বপন করিতে 

হয়। অধিক জল লাঁগিলে পাটের বীজ পিয়া যায় ।.. 
পাটের চারা গুলি ৭৮ অঙ্গুলি বা এক বিধ্ত্রু.পরি-. 
মাণে হুইলে নিড়াইয়৷ দিতে হয়, ও একহাত বদ্ধিত ্ 

হইলে রুষ্প ও পোকা! ধর! গাুগুণি কাটিগ়া ফেলিতে 
হয়ঃ এরূপ করিলে পাটের ক্ষেত্রে বায়ু ও আলোক. 
প্রবিষ্ট হইবার অনেক ক্ুুবিধা হয়! তাহাতে পাট. 
উত্তমরূপে হপুষ্ট ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । পাটের: 

হয়, 



পাছে টু বদি রীতিমত সার দেওয়! যায়, তাহ! 
ছলে ব্গদেশের সকল প্রকার ভূমিতেই উত্তমরূপ 
পাট জন্মিতে পারে। বিল জমিতে সার না! দিলেও 
| হই এক বহসর বেশ পাট হয়। 

| _ পাটের জমিতে ৩ বার নিড়ানী দিতে হয়। প্রথম 
| বার, ছোঁট ছোট চার! গাছে, ২য় বার এক কি দেড় 

হস্ত বন্ধিত হইলে, ৩য় বার ৪1৫ হাত কি তদুর্ধ বদ্ধিত 
হইলে কান্তি! দ্বার ঘন গাছ সকলকে বাছিয়া সরু 
স্গীছগুলি ফাটিয়া ফেলিতে হয়। এরূপ করাকে 

এই অঞ্চলে “পাট পঁচা” বলে। এইরূপ না! করিলে 
গীছ্জলি বেশী পুষ্ট হয় না ও কাচিতে অতিশয় কষ্ট- 
কর এবং ফলন কম ইয়। বিল কীছড়ে জমিতে ছুই 
বার নিড়ানী দিলেই যথেষ্ট হয়। 

: ১ এবিল কাছুড়ে জমির পাট আধাড় কিম্বা! শ্রাবণ 

“মালাই পাকিতে আরম্ভ হয়। উচ্চ জমীর ভাদ্র 
আর্িন মাসে পাকে । নিম্ন ভূমির পাট কাটিয়া! বোকা 
বাধিযা জলে ঠিক হয়। আর উচ্চ ভূমির পাট 

৪ ১ রসায়ন পরিচয় |_-শিবপুর কলেছের 

উট .. এ ্িবি-ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত বঙ্গীয় কুষি-বিভাগের 
চি ক্্খ্চারী প্রীনিবারণচন্্র চৌধুরী প্রবীত। 

: - স্ুত্তিকা-পরীক্ষা, সার প্রয়োগ. শন্ত-পধধযায়, 
সর্বপ্রকার খাদ্য ও তাহার রাসায়নিক 
শৃবঙ্গেষণ, শ্বেতসার, সাবান, শরকব! প্রস্তত 

“ প্রণালী প্রভৃতি কৃষি-রসায়ন লহ্বন্ধীর যাব- 
তীয়, নিষক্ ই পুস্তকে বিশৈষরূপে বর্ণিত 
কইরাছে। বিজ্ঞানসম্মত, কীবি-পশ্বন্ধে 'ইছ। 

“হয়। 

কাটিয়। জলে পচাইলে শীঘ পচে' না, এল উহাকে 
কাটিয়া প্রথমতঃ আঁটা বাঁধার মত লা ভাবে গাছ 
সকলকে উপযুপরি রাখিয়া রৌদ্রে ২৩ দিন শুকাইয়! 
লইতে হয়। ইহাতে যেন ডগার কতকাংশ গাছে 
গাছে চাপা থাকে, রৌদ্র ন পায়। ইহাকে পাটের 
জীক দেওয়া বলে। জাঁক দিলে পাটের পাতা সকল 

এককালে বরিয়া পড়ে। এই পাতা গুলিকে শুক1- 
ইয়া লইলে শুক্তা প্রস্তত্ত হয়। শুক্তা পাতার চচ্চড়ি 
ও ঘণ্ট উভয়ই ভাল হন। গুক্তা জলে ভিজাইয়! 

সেই জল একটু লবণ গজ তৈল দিয়া খাইলে পিণু নাশ 

শুক্তা, ধনীয়া, ঝড় হরিতকী প্রত্যেকে এক 
তোলা এক ছটাক জলে ভিজাইয়! পর দিন প্রত্যুষে 
প্র জল ছাকিয়! ২।৪ ফেঁঁটা তৈল ও একটু লবণ দিব! 
৫৭ দিবস খাইলে ঘুসঘুসে পুরাতন অর ও রাত্রি অর. 

সারিতে পারে । কবিক্নাজেরা বলেন উহাতে আরও 
২১টা দ্রব্য সংযোগ করিয়া ১০১৫ দিন খাইলে 

কুইনাইনের আটকান জরও সারে, ও দেহের 

অবসন্নতা বিদুরিত হুয়। কাঁচা পাটশাক ভাঁজ! বির 

অন্য তরকারী করিয়! থাইতে মন্দ নহে । ইহা নটে 
বা অন্ঠান্ত শাকের ন্তায় খাইলে ৫পেটের অস্থুক ব! 

কোন প্রকার কষ্ট দেয় না, তবে প্রত্যহ খাইলে 

কিছু বায়ু উগ্র করে। জীকাল পাটগুলি আঁটা ব1 
বোঝা বান্ধিয়া জলে ফেলিতে হয়। উপরে খড় ও 
মাটা চাপাদিযা বোঝা গুলিকে সম্পূর্ণ রূপে জলে 
ডুবাইয়৷ রাখিতে হয়, নচেৎ ভাল রূপ পচে না। 

পলো ফুল কাট শণ, পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণ”। 

অর্থাৎ ফুল হইলে শখ কাটিবে আর ফল হইলে পাট 

কাঁটিলে সে বোঝা ওজনে বেশী তারি হয়। পাট 

হত পরিষ্কার জলে পচান যায়, কোষ্টা ততই উজ্জল 

রি: ও চিক্ধণ হয়। অপরিষ্কার জলে পচাইন্ককেছি! 
অকযাবঙকীয পুস্তক । যা ১২ াকা। ২. ূ ভাল রূপ পরিষ্কার হয় না। এই সমধা ও.তানতানধ 

কার বাং কোই টিভির পরীর হর) 



৮ ৫১০ এইড এজি এবি রর এই এ. ০ সস ও সত পেত ওল এ 

' জল ধত গর ও কযযুক্ত হইবে ততই শত পাট 

শ্পচিয়া উঠিবে(: ১০1১২ দিনের মধ্যেই পার্ট পচিয়। 

উঠে, এজন্ত যে জলে একবার পাট পচান হুইয়াে 

হাহাতেই পুনরায় পচান হয়। এইরূপ এক. জলে 

বারংবার পাট পচাইলে জলে অতিশয় দুর্গন্ধ হয় | 

উহার দুর্গন্ধ ও জল স্বাস্থ্যের বিশেষ হানিজনক এ 

সুতরাং গ্রামের মধাস্থ কোন ডোবা বা পুকুরে পাট 

ন! পচাইয়! বাহিরে পচানই ভাল । পাঁট লাভজনক 

জিনিষ বটে, কিছু উহ্কার প্রস্তুত করণের এমন 

শোচনীয় অবস্থা দেখিলে ভুঃখ হয়। পাটের 'আবাদে 

ভূমির খাজন1, আবাদ খরচ, পাইট, কাটাই ও পাট 

কাচাই ইত্যাদি খরচ বাঁবত যোট বিঘার প্রতি ১০১১২ 

টাঞ্চা খরচ পড়ে। ভাল জমী হইলে বিধায় ন্যুন 

কল্পে ৫৭ মণ পাট হইতে-পারে ।, দর ৫-. টাকা 

হিসাবে হইলে ৩০।৩৫২ মূল্য হয়, স্থতরাং খরচার্দি 

বাদে ২০২৫ টাকা লাভ থাকিতে পাবরে। এক 

লাঙ্গলে ধান্তের আবাদ বাদে ৩1৪ বিঘা জমিতে 

্লীতিমত পাটের আবাদ হইতে পারে। পাটের 

জমিনে কেবল পাটই হয় এমন নহে, তাহাতে রৰি 

শন্তেরও আবাদ: কর! হয়। এই সকল জমীকে 

“দোফসলী” জমি বলা যায়। 

পাট কাটা ছারা জালানী' কাষ্ঠেরও অনেক 

সাহাষ্য হয়। পাট কাটাতে যদি কোষ্টা লাগিয়া 

ধাকে তবে সাবধানে জালাইতে হয়, নতুবা অগ্নি 

উনন হুইতে বহির্গত হইয়া পড়ে। অসাবধানতা 

প্রযুক্ত অনেকের ইহা দ্বারা গুহ দাহ হইতে দেখা 

গিয়াছে । কোষ, লাগান পাঁট . কাটা ন! জালানই 

কর্তব্য পুর্ব পাঠ কাটীতে গম্ধক মাথা ইয়| পল্লী- 

গ্রাসে ধেশলাইগ্সের কার্য চলিত, কিন্ত এক্ষণে দেশ- 

লাইকের, ্রীচলন হওয়ায়, আর ধর়প গন্ধক মাবান 

্ পাট" কাটী' তকেহই ব্যবহা
র করে না| শুক্ষ-পাট, 

রঃ গাছ ছাল সমেত জালাইলে 
'জর্মির সার প্রত হয়। 

টি, 

রহ ইশ ্ এ এ সা 
তিন 

০ ৩ ও শি শা 

একটী উধপ। ১০১২ খাদি শিকড়. প্রকটুকরা 

ছেঁড়া কলের সচ্তি দগ্ধ করিয়া এক ছটাক কাচা 
টণ ও তছুপযুক্ত সর্ষপ তৈল সংখোগে ৫1৭ দিন খাছে 

দিলে ঘা সারিয়া তথ। হইতে লোম বহির্ত- হা 

পৃর্বববৎ হুইবে। 

পাত সপ পপ ৩ পি শি সন খত. 

ইহার কর্তিত শিক পপর ্নবের আইসো খায়ের 

নু 
প্র 

শগ, পাট অপেক্ষা ফলে কম. বটে, কিনব রা 

মূল্য পাট অপেক্ষা! কিছু বেশী, শণের আবাদ্দে পাট 
অপেক্ষা খরচও কিছু কম পড়ে, কারণ ইহাতে 

নিড়ানী দিতে হয় না । শণ খুব সতর্কতার সহিত 

সমেত ডুবাইতে হয়, এবং এরূপ হিসাবে তুলিবে 
যেন ছুই ব্াত্রি বাদে তিন দিনের দিন ঠিক' সময়ে 

সমস্ত শণ এক কালে কাচা হয়। কার্তিক 'মার্সে 
শণ বপন করিলে চৈত্র মাসে উঠে। ইহা ছারা সুতা 

দড়ি, জীল, চট, থলে, গুণ প্রস্তুতি অনেক কাধ্যোপ- 
যোগী সামগ্রী প্রস্তত হয়। ইহার কোষ্টা অপেক্ষা 

বীজই অনেকাংশে:লাভজনক । কোন কোন বৎসর 
টাকা মণ বিক্রয় 'হইয়াছে। যে বৎসর 

শণের বাজার চড়া হয়, তৎপর বৎসরই বীজের 

অল্পতা হেতু ইরর্ূপ ছুম্ম,ল্য হইয়া থাকে। অন্তান্ 
রবি শঙ্তেরন্যানস শণের আবাদ করিতে হয়। শণের 

গাছ ঘন হইলেই কোষ্টাবত আর দেয়, ফাঁক ফাঁক 

হইলে মোটা “গাছে বেশী কোষ্টী হয় না, কেবল 

ভিতরের পাকাটা মাত্র মোটা হয়। | 

'পচাইতে হয়, তিন দিনেই পচিয়! উঠে, গাছ গোড়। 

আমলা, পাট অপেক্ষা" অনেক শক্ত, চিকধণ, | 

মোগায়েম ও উজ্জল) ইহার চাষ পাটের মতই" 

করিতে হয় । আমলা উচু,জনীতে ভাল-হয়।, ফলন" 

পাঁট অপেক্ষা” কম। মিঠা শাফখ্যা/সু:নিয়াশী টা 

সম্বন্ধে কোন কালাকাল” নাইসকল সনযরহী' হয় 

চৈত্র -বৈশীখ কি-্আধাটি। শ্রাবণ" বব কোরলাহিরক 

সঙ্গ ঘৃতিকাতো বপন” করিলেই' গাছ হ্ঠী।: আনেক 



থা ফুল হয় টি কাটিয়া ধা হয়। ইহার 
শকাষঠী নূর্ধাপেক্ষা উতর ।-_-প্গুরুচরণ সরকার । 

আত বৃক্ষের নিয়স্ত্িতি। 
এ :ক্ষোন উদ্ভিদকে ইচ্ছাগ্ুরূপ আকারে পরিণত ৃ করিবার প্রণালী ইংরাছিতে ট্রেনিং (61201181060), 

-বলে। উদ্ভিদের এ$তি ও উদ্যানকের ইচ্ছা, এত- 
দু ভয়ের সামধন্ত রাখিয়। উত্তিদকে নিয়ন্তরি করিতে 
হুয়। এক্সক্স বৃক্ষ ও লতার নিয়ন্্র-প্রণালী ম্বতন্ত। 

আম বৃক্ষ সন্ভশ-উদ্ভিদের পক্ষে কি প্রণালী 'অবলমবনীয় 

| প্রস্তাবে তাহারই আলোচন! করিব। 

প্রথমতঃ দেয়ালের গাত্রে কি প্রপালীতে আতর 
বৃক্ষকে নিত করিতে হয় তাহাই বলা যাউক। 

এলহাশ্গাছ্ছের সভা আত্ম. বৃক্ষকে' লতাইতে হইলে, 

একটা সতেজ ও বর্ধীনশীল আতগ্রের চার! বা কলম 

নির্বাচন করিতে হইবে । এই চার! বাঁকলম নমনীদ্ 
শাধানিবিশি হইলে ভাল হয়। যেসকল গাছের 

কাত বা শাখা প্রপাথা অনমনীয় অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত 

কটন, তাহাদিগের.নিষস্রিত কর! অপেক্ষা কোমল 
ক লাছবে নিঃসিত সন কতকটা সহজ। 

দিকের দেয়ালের ৷ দরিশাংশে কথা পশ্চিদিকের 

দেয়ালের পূর্ধভাগে গাছের রোপণ স্থান ।- নর. 
দেয়ালের দক্ষিণ ভাগে -সারাদিবস হৃর্ষ্যে 
আলোক 'ও উত্তাপ পায়, এই অন্ত উত্তর-দেয়ালের 

দক্ষিণ-ভাগে গাছ বসাইলে তাহার ফলন-ফুলনের 

কোন ব্যাঘাত ঘটে না। পশ্চিম-দেয়ালের পুর্ক- 
ভাগে গাছ রোপিত হুইলে প্রাতঃক'ল হইতে 

অপরাহু এক ব! ঢুই স্টিক! অবধি রৌদ্র ও আলৌক 

পাওয়৷ যায়, তাছার পরে যত বেল! অবসান হইস্ডে 
থাকে ততই রৌদ্র .ত পায়ই *, আলোকের ও 
অভাব হইয়া! থাকে । এই জন্য পশ্চিমের দেয়ালের 

গাছে ফল কম হয়। দেয়ালের পশ্চিম দিকে গাছ 

ব্সাইলে তাহাতে পুষ্্াহে নিগ্ধ হুর্্যালোক ও উত্তাপ 

লাগিতে পায় না, অধিকম্ক অপরাহ্রের সমত্ত বৌদ্্ুই 
তাহাকে ভোগ করিতে হয়। যে গাছ মকাল বেল! 

হইতে রৌদ্র আলোক সম্ভোগ করিতে পায়, তাহার 
পক্ষে পশ্চিমের রৌদ্রাদি সহ করিতে ক্লেশকর হয় 
ন1, কিন্তু প্রাতঃকাবের রৌদ্র বঞ্চিত গাছকে 

অপরাহের রৌদ্রের প্রথর তেজ সহ করিতে বড় 
কষ্ট পাইতে হয়। আরও এক কথা। এই যে কেবল: 
পশ্চিমদিকের আলোক ও উত্তাপ ফলন ফুলনের পক্ষে 
বিশেষ সহায়ত করে না। অতঃপর দেয়ালের 

উত্তরাংশস্থিত গাছ ত প্রান্ধ একবারেই অকশ্ধণ্য 

বলিয়া আমি মনে করি। দেয়ালের উত্তরাংশঙ্তি্ত 

কবিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্ দে রত 

কৃষি গ্রন্থাবলী। 
১। কৃষিক্ষেত্রে (১ম-ও ২য় খণ্ড একত্রে ) বত ৰ 

; সংস্করণ ১২। (২) সবজীবাগঞ্জ' ৩) ফলক রি 
(8) সাল ১২। ৬) 78526152 01)-7)8789 টা 1. 

. (&১-৯০৪০০০ ০৪10৩ 1৮০।। পুস্তক ভিঃপিহড় পাই 

কবর, আাফিসে, 'পাও্র়া্যায়,।. 



হ মখও, ২ ধ্চসং খ্যা। । 

| গাছে পীতিকাদে তজ্জাদৌ চিত আলে মা, ফলতঃ 

লোকও যার না। তার. পর অপরফালেও 

দেয়ালের উত্তরাংশে দক্ষিণাংশের ভ্তা় আলোক ও 
উত্তাপ আইসে মা। দেয়ালের উত্তরাংশের ও 

দঙ্গিণ।ংশের ম্বাতাবিক উত্তাপ মধ্যে অনেক গ্রভেদ। 

পাঠক ইচ্ছা করিলে, দেয়ালের উত্তরাংশে ও 

দক্ষিণাংশে একই সময়ে ছুইটী তাপ মান (17587 

£10075066€ ) যন্ত্র রাখিয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 

পারেন যে, এই ঢুই দিকের উত্তাপ মধ্যে কত প্রভেদ। 

আরও একটী পরীক্ষ! এই যে, দেয়ালের উত্তরাংশে 
উত্তাপেক্. অল্পত! হেতু ফা (77০17) প্রতৃতি অতি 

কোমল জাতীয় অপুষ্পক গুন্ম অতি আরামে থাকে, 

কিন্ত সেই গুলকে যদি আবার দক্ষিণাংশে আনিয়! 

ঘোঁপণ কর! যায়, তাহা হইংল তাহার আর স্ৃদ্ধি- 

শীলতা থাকিবে ন!, তাহ! দুই এক দিন মধ্যে মরিয়া 
বাঁইবে। পাহাড় পৰ্ধতে ধাহার! ভ্রমণ করিয়াছেন 

তাহারা দেখিয়। থাকিবেন যে, ফা, বিগোনিয়!, মন্ 

গ্লাভৃতি উদ্ধিদ পাহাড়ের দক্ষিণ-ভাগ- অপেক্ষা উত্তর 

ভাগে অধিক জন্মে ও সুশৃঙ্খলে বৃদ্ধি লাভ করে। 

* অনেক প্রাচীন ফোটা! বা পাকা বাড়ীর দেয়ালের 

উত্তরাংশে নানা জাতীয় স্থানীয় ফার্ণ ও মস জন্ষিয়! 

থাকে, কিন্তু দক্ষিণ দিকে বা অপর দিকে জন্মে না। 

এই লকল কারণে দেয়ালের উত্বরাংশ কোন ক্রমে 
ক্ুবিধাজনক নহে। 

-.. পূর্বোক্ত কলম ব| চারাকে দেয়ালের এক ব! 
দেড় হস্ত দূরে রোপন করিতে হইবে এবং গাছের 
ধে অংশ দেয়ালের দিকে আছে, সে ভাগে গ্রসারিত 

শাখা প্রশাখা, একবারে কাটিয়। দিতে হইবে মূল 
এ কও ও. বহির্ভাগন্থ্িত শাখা-প্রশাখা যেমন আছে, 
তেঙনি, খাকিবে। এই রূপে প্রোথিত হইলে মূল 
“ক্কীওটাকে ধীরতা পহকারে দেয়ালের দিকে টানিয়া 
বাধ খে হইবে । গাছ যদি প্লাধিক শাখা প্রশাখা 
বড : 2 
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* সস জপ পাপ পিজা এ সি ২স্পাতত ০ সপ শি পাপ ন। স্পা সি তক এলি শী 

মুখে বদ্ধিত হইতে চেষ্টা করে। 

 বিশি হইর] থাকে তবে. গর শাখ সাতে 
কাটিয়া! ফেলিতে হইবে। অবশেষে, মূল কা ও, 

অবশিষ্ শাখাগুলিকে বেশ করিয়া! দেয়ালের সংলগ্ন 

করিবার জন্ত দেয়ালের স্থানে স্থানে লৌহের গজাল 
ব! পেরেক মারিয়া, রজ্জুর দ্বারা উহাদিগকে এমন. 
ভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে, যে উহারা আর স্বানভরষট 

হইতে না পারে। অতঃপর কাণ্ড ও শাখা প্রাশাখাকে, 
বদ্ধিত হইতে দিতে হইবে । পরে মুল কাণ্ড হুইডে 
যে সকল শাখ৷ প্রশাখ! বাহিক্প হইবে তাহাদিগকে 

আবার উল্লিখিত প্রণালীতে দেয়ালের সহিত টানিয়া 
বীধিয়া সিতে হইবে । কাধিবার সময় দেখিতে হইবে - 
যে, শাখ! নকল প্রম্পরের সহিত বিদড়িত হুইয়! না 

যায় এবং শাখায় শাখায় ঘন হুইয়। না যাক্স, এজন 

আবস্তক বোধ করিলে কোন কোন শাখাকে এক-” 
বারে কাটিয়। ফেলিয়া! দিতে হইবে। গাছ দিন দিন 

যত বর্ধিত হইতে থাকিবে, ততই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিবার চেষ্টা করা উচিভ। উর্ধ দিকে বর্ধিত 

হইতে দিলে গাছে অধিক শাখা! প্রশাখ! জন্মে না, 
কারণ বন্ধন মুক্ত ইবার জন্ত উহা! স্বভাবতঃ উর্ধাতি* 

উদ্ধভাগে অধিক 
উচ্চ হইয়া গেলে, ভবিষ্যতে উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিস্তে 

অসুবিধ। হয় কারণ উহা! অনেক পরিমাণে মানুষের 
আয়ত্বের বাহিরে গিয়া পড়ে। এতত্বযতীত ভ্ধ-' 
গমনশীল বৃদ্ধেশ ভাবতঃ অল্প ফল ধরে এবং শাখা 
প্রশাখার অল্পত! প্রযুক্ত ফল ধরিধার স্থানের ও : 
অসত্ভাব হয়। দাড়! গাছ অপেক্ষা বিস্ৃত গাছে কে. 

অধিক ফল হয় তাহার কারণও ইহাই । ......:::3.. 
গাছ রোপিত হুইবাঁর পরে ষে উচার, কাগকে 

টানিয়! বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহািক: আপাতগ্তঃ- গার: 
ভাগে নী হেলাইয়! সরল, ভাবে; কিছু দিন. থাকিতে * 

দিলে ভাল হর, কার্সণ তাহাতে. ছাই এক: হাক 
মোজা বন্ধিত হইতে গারে।.: এই গকায়ে লোদা 
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এবি ড় ইক: তাহা হইতে । যে. শা প্রশীখা উদগত 

হয, তাহা তত ঘন হইতে পারে নাঁ গাছকে. হেলাইয়া 

ঝা বাকাইক়্া দিলে বক্র স্থানের যে স্থলে অধিক 
:৫জার পড়ে, সচরাচর প্রায় সেই খান হইতেই শাখা 
উূত হইয়া থাকে । এজগ্ত- শাখা প্রশাখাকে শীত 
শীত হেলাইয়া না বীধিয়! কিছু দিন অপেক্ষা করা 
তাল, কারণ তাহা হইলে সেই সকল শাখা কিছু 

দীর্ঘতা অর্$ভ-করিবার সময় পায়, এবং তখন হেলাই- 
বার সুবিধ হয়। এই রূপে যথা নিয়মে গাছকে 

নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে দেয়ালটা ঢাকিয়া গিয়া 

একটী নুন্বর সবুজ বেড়ার মত দেখায়, আবার. যখন 
তাহাতে ফল হয়, তখন আরও মনোহর দেখায়, 
অধিকন্ধ নিয়ন্ত্রিত গাছে অধিক এবং বড় ফল হইয়া 
খাকে।- গাছ বড় হইয়া গেলে শাখা প্রশাথা স্থূলতা 
প্রাপ্ত হয়, তখন হঙ্গ-ত পূর্র-প্রোথিত. পেরেক বা 

গজালেন দ্বার তাহার্দিগকে. আটক রাখিতে পারা 
যাইবে না, সুতরাং তখন গাছের বহির্ভাগে ধাশ 

বাখারি: হবার! জাফ্রি করিয়া দিতে হইবে । এই 
জ্বাফংরি বৃক্ষের সংলগ্র করিয়া দিতে হইবে এবং 

স্কজিমত| লুকাইবার জন্ত অতি. অল্প সংখ্যায় বাশ. 
বাখারি ব্যবহার ও তাহাদিগকে বৃক্ষের আবরণ মধ্যে 
'ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 
.. -জাউ কুমড়া প্রভৃতি লত্তার ন্তায়, 'আম গাছকে 
মাচা উপরে নিয়ন্ত্রিত করিতে হুইলে হ্তন্ত্র প্রণালী 

অবলখনীয় বটে, কিন্ত নিয়ম একই । সকল, স্থানে 

দেয়াল পাওয়া যায় না, এজন্য দেয়ালের পরিবর্তে সুদৃঢ় 
লাষ্টের মাচা করিয়া দিয়, তাহার. উপরে গাছকে: 

রছে..উঠাইতে- হর । এই গ্রাছের কেবল মূল 
টাকে রাখিরা "্যত- উচ্চ. মাচা হইবে গাছের. 
তারের শাগ। কাটিয়া .ফ্েলিতে: হইত এবং শাখা: 
নী টাকে, একটা সরল: খু'টিতে. বাধিয়া! দিতে. . 
বিন ক হট; মাচ. “করিরা-ক্ষি বাধা, 

সস পি আসি ও পাকি 

হইলে তাহার উপরিভাগকে হেলাইয় মাচায়-বাধির়! 

দিতে হইবে। গাছ যেমন বাড়িতে থাকিবে, তেমকি 

উহাকে পুর্বোলিথিত প্রণালীতে টানিয়৷ বীথি 

দেওয়া আবশ্বক । আবশ্তক হইলে মাচার পরিসর 

বাড়াইয়! দিতে হইবে এবং উর্ধমুখী-শাথাদ্িগকে উচ্চে 

উঠিতে না দিয়া মাচারূ.সহিত সংলগ্ন রাখিতে হইবে । 

এ স্থলে আর একটু কথা আছে। কলম অপেক্ষা 

বীজুতেই অর্থাৎ বীজের চারা অতি সহজে নিরন্ত্িত 

হইয়! থাকে। কলের চারার ডাল পাপা অধিক 
দীর্ঘ হয় না, কিস্তু বীজুতে তাহা হয়। আবার 
কতকগুলি গাছের লাখ! প্রশাখ! স্বভাবতঃ দীর্ঘ 
হইয়া থাকে | দৃষ্টাস্ত স্বরূপ ফজলী। বীু ফজংলীর 
ব' কলমের ফ্গলীর শাখ। প্রশাখা দীর্ঘ হয়। ইহাকে 

নিয়মিত করিতে পারিলে ভাল হয়। যে সকল 

গাছের কাণ্ডে অধিক শাখা হয়, তাহার শাখা প্রশাখা, 

তেমন বর্ধনশীল হয় না, অধিকম্ত বড় ঘন হ্য় এক্স. 

শাখা দীর্ঘ হইতে বড় বিলঘ্ঘ হয়। এরুবার বাকাইয়া 

দিলে ফজলীব গাছ অনেক দীর্ঘে বাড়িতে থাকে 

কিন্ত অবৃদ্ধিণল গাছের মূল শাখা হইতে ঘন ঘন 
শাখা গ্রশাখ! উদগত হইতে থাকায় প্রায়ই শাখা 

প্রশাখাকে ছ্াটিতে তয়। আম জাতির মধ্যে যে 

ফজ.লীই প্রশস্ত তাহা নহে। অনেক আম-গাছেরই 

শাখা দীর্ঘ হইগ্রা থাকে । পেই সকৰা- গাছের চার! 
কলম নির্বাচন করিতে পারিলে ভাল হয়. 

শ্রীপ্রবোধচজ্্র দে । 
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কৃষি, শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। 
এিশিশ ৮ ১৩৩ পাত ১৪ ২ ০ তে পিল ছিল পাস 

পি 

সম্পাদক-_-উ। নগেন্দনাথ ত্বর্ণকারঃ এম, এ) 

সিটি কণেজের ভূতপূর্ব অঙ্বশা্ ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক । 

পঞ্চম খণ্ড, তৃতীর সংখ্যা! । 

আঁষাট়, ১৩১১। 

1 
চী-€ 

| লেখকগণের মানতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নেন 1 

৪ বিষগ প্নান্ক ! ব্যিয় পত্রাঙ্ক 

বিবিধ নংবাদ ও মন্তব্য 8 টি রা ১১:৫৪ 

ভা খক্জা র ঢাৰ ১০ ৪ন ূ উচ্ছেদ নং রক্ষণাগ ার ও উদ্যান ... ৫৫. 

বানাদণিক সার .. ৫১ অনাবুষ্টিসহ ফলগুজাতীয় আমন 

ইক্ষুর বানায়নিক নির্দাচন। ৫৯ |. বা হৈমস্তিক-ছোট্ন। ধান... ৫৮ 

আস্মাদি বুক্ষের পোকা নিবারণ ৫২ : আলুর রোগ ৪ 

বীজ বপনের নিরম ... ৫২. পাটেদ চা : ১০৬৬ 

বিদ্ঞান-শিল্পে শিক্ষা উন্নতি ৷ ভূমি কর্ষণ ১১০৬৮ 

2 সমিতি ৫৩: সানগিক কলশস্তাদি ৪ 

412 চা এ রর | , মিতা 

99 ও কলিকাত, ১০৭ ন্ রানির টা ক্ীপ্রেষে। শ্ীযদ্ুনা শীল দ্বারা মুদ্রিত ও 

টির 1 ৰ্ ১৪৮) বহবানুী ্রাট, *ইশ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েনন” হইতে 7১০ 

রর রি? রর ৬ রদ ও গ্রাশনাভূবণ মুখোপাধ্যায় কতক প্রকাশিত । এ 

ছু দশ টা কল তত [লা পন বাহ 

১1 রশ 

্ রি 



. অসহায়, -পুোভীশুন্ত ধুবকগণ, অনায়াসে ঘরে বসিক়্ 

আন্ত কাব্য থাক! সংন্বও উপার্জন করিতে পাঁরিবেন। 

আমেরিকা কানাডা প্রতি, দেশের লোকে এই 

ব্যবসায় দ্বার লক্ষপতি হইয়াছেন। যে সকল যুবক 
প্রকৃতই স্বাধীন জীৰিকার প্রর়াসী কেবল এ পুস্তক 

“ ভহিদিগকেই বিক্রয় করা হুইবে-_সমন্তড পুস্তকই 
শীলমোহর করা এন্ভেলেপের মধ্যে বিক্রয় হইয়া 

থাকে । অতি.গুড় রহস্ত--সেইজন্ট এইরূপ করা 

হইয়াছে ধিনি এই পুস্তক প্রকৃত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্তে 
ক্রয় করিবেন তিনি নিশ্চয়ই এ গুড় রহন্ঞ প্রকাশ 

করিবেন না ইহাই নিশ্চয় । ইউনিভারসাল এড 

ভারটাইজিং এন্ধেম্পীর ম্যানেজার মিঃ এস, পি, 

চাটার্জ। দ্বার। প্রকাশিত দাম ॥* আট আন! ভি, পি, 
স্বতন্ত্র । শ্ীগুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় । বেঙ্গল লাইব্রেরী; 

২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা । 

বয়েজ টেলিফোন। 
খুব ভাল ট্রানস্মিটার দেওয়া প্রায় অন্ধ মাইল 

ছুর হইতে কথা কহিতে ও গান করিতে পারিবে | 

আঅতিশয্ন আনন্দজনক । এবাড়ী হইতে অন্ত 

বাড়ীতে এই টেলিফোন দ্বারা কথা কহ বাইবে। 

এমন কি ফিস্ ফিস্ কথা পধ্যস্তও শুনা যাইবে। 

প্রত্যেক দিকে ইটা করিয়া সুন্দর ইলামেল টিউব 

' দেওয়। আছে । একটী কানে দিয়া শুনিতে হয়, 

-অন্তটীতে কথ! বলিতে হয়। একটা বাক্সে প্যাক 

হইয়া! যাইবে ১ নং ৮৮%* প্যাকিং ভিঃ পিং সমেত 

আত. বেশী নাই । 

- থিয়েটারের “রুজ+” | 
কাল রং ও মুহূর্তের মধ্যে স্চ প্রক্ষ,টিত গোলাপের 

সাঃ দেখাইবে, বূপসীর রূপের উপর এক পো, 

দিলে. কেমন হয় বুঝুন। কনে সাজ্জাইতে বেশ 
-বর্গনিস: ভাল গোলাপে স্থযাসিত ; নিগ্দোষ জিনিসে 
প্রস্থ । দাম ১ শিশি॥* ভিঃ পিঃ প্যাকিং স্বতন্ত্র 

বিনামুলো আমাদের সুলযতালিকা পাঠান যায় । 
ঞন্। পি, চাটজ্জী এও সন, আয়েরিকার অভিনব 

অব্য আমধধানীকারক, ৫৬ ওয়েলিংটন স্রীট কলিকাতা »। 

না একটী 'নৃতন' আমেরিকান: বধের শুঢ়তৰ 1] রি 
অতি অন্ন পুজিতে কেমন করিয়া ব্যবসায়. করিতো৷ | 

'হুয় এই, পুস্তকে. তাহ! অকপটভাবে লিখিত হইয়াছে। | 

শী 

২ ৬১৩ টিলার রোলার রাস ররর রহ নিন রিন্রিনিক রি 

নি ১ নু রি 0 শা ০ ৩ শি 8 নীট তত 22555 

ক লী তত হত 8:77 টি ৯ 5588 শি 

১৪ ই ্ £ রর 

৪ শি চাটনি রী 

রি এ কি সি ২ 

ষ ১ ইউ. - 

এখানে ফটোগ্রাফি, হাঁপটোন ব্লক, উড এন্গ্রোভিং, 
কপার প্লেট ইত্যাদি প্রস্তত হয়। বিচক্ষণ শিল্প-শিক্ষক 

গণের বিশেষ তব্বাবধানে নিভূলরূপে কাধ্য হইয়া 
থাকে ।বাঁহিরেষে দরে কাচা ভাতের কাঁজ লয়েন 
আমাদের এখানে সেই দামেই ভাল কাজ হইবে অথচ 

স্বদেশের একটা! স্কুলের কিছু সাহায্য হইবে । আমর! 

«সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থণা করিতেছি। 

ৃ প্রাকৃটিক্যাল ক্লাস । 

৭১নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা! । 

হাঁজার ব্যক্তিকে 

বিনাঘূল্যে বিতরণ | 
পাঠমাত্র পত্র লিখুন । 

বে কোন ব্যক্তি প্রেরণের মাশুল ও আনুষঙ্গিক 

ব্যয় জন্য ১০ অঞ্চ আনার ছুইথানি টিকিট পাঠাইলে 

"্রকাহিক ও পালাঁজরের” পরীক্ষিত একটী .মন্ত 

সম্বলিত ওষধ শিখাইয়। দিব, সাধারণের জানিয়! 

 রাখিলেও অনেক সময় উপকার দধিবে। আর 

০ চাঁরি আন! মনিঅর্ডারে পাঠাইলে প্ধাতুদৌট্বাল্য, 

যৌবনোচিত শক্তি হাস ও. বাজীকরণাদির” 'উষধের 
প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়৷ পাঠান হয় । ওঁষধ দুইটীই 

বছবার পরীক্ষায় সফল হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ফল 

দেখিয়া অবাঁক হইবেন, বনজ ওঁষধের এত গুণ। 
ফাকি নহে ১ দিনেই ফল দেখা! যায়। যিনি হইতে 

ইচ্ছুক বিল ম! করিয়! পাঠমাত্র লিখুন, হাজার পূর্ণ 

হইলে আর বিনামূল্যে দেওয়া হইবে না, অন্ঠান্ত বিষয় 
পত্রেই সবিস্তার জ্ঞাতব্য । 

জি, পি, সরকার, কুশীদা, তুলনীহাটা পো, 

মালদ। .. 



. কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক 

£ম খণ্ড। আষাট। ১৩১১ সাল। ৩য় স হখ)। 

প্রু€ষঘকি বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য । 
.. কৃষকের গ্রাহকগণ প্রতি ।+_-এখনও অনেকে 

পত্রের নিয়মাবলী। কৃষকের বার্ধিক মূল্য পাঠান নাই। বিগত চৈত্র 

টিন ২. মাস হইতে বিজ্ঞাপন দিয়া আগামী জৈঠ সংখ্যার 
১। “ককষকে”র অগ্রিম বাধিক মুল্য ২২) প্রতি কতকগুলি উল নব ন্যাহ্ 

সংখ্যার নগ্ মূল্য ৬* তিন আন! মাত্র । টি পাঠাহয়াছলাম 
কিন্ত তথাপিও অনেকে ভিঃ পিং ফেরত দিয়া আমা- 

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক 

₹খ্যাঁ কৃষক (প্রেরিত হইবে । 
০। আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে 

পাঠাইয়! বার্ষিক মূলা আদায় করিতে পারি । 
পত্রা্দি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন । 

দিগকে অযথ! ক্ষতিগ্রস্ত করিতে কুষ্ঠিত হুন নাই। 

এক পয়সার এক খানি পোষ্ট কার্ড লিথিলে আমাদের 
এ ক্ষতি হইত না। আমরা আরও এক মাঁস 
দেখিয়! শ্রাবণ সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইব। এক্ষণে 
সান্ুনয়ে নিবেদন এই ষে গ্রাহকগণের মধ্যে যাহাদের 

[7২1০7 -4৯1 রর 
পার ০২5950২৮৪৮২ ০৮ 38025 মূল্য বাকী আছে তাহারা ইতিম্যে অনুগ্রহ পূর্বক 
58125011050 ৮7 210865019-0870017975 ৮7101) তাহাদের মতামত জ্ঞাপন করিলে আমাদের কিঞ্চিৎ 

10091950. ুবিধ! হয়। 
[€ 15201055 1909০ 59801) [96013135 ৮৮10. 1১2৫ রস 

2.071915 107)0709 ০ 09৮ 09০9৫5. বিলাতী গজন। 

০৭৭ রর ১টন-২৭$ মণ। + হন্দর--১ মণ ১৪২ সের । 
[11:00:22 355. 375. ৩ ০ তি ূ ১ পাউওড ০৭ ছটাক। ১ পাউও--১৫২ টাকা। 
রর. ১ ুতিছি ৯ শিলিং- ৪০ আনা । ১ একার ₹৩শত বিঘা । 
১৪17 [112 4855 174. »০ 

১ বি রি দা কুরি নিভাগে ব্যয়।--কৃষি বিষয়ে সর্বাপেক্ষা 
নে ভিত উননতিশীব দেশ মার্কিনে সরকারী করিবিভাগে সর্ব্বগুদ্ধ 48, 1307052৮505) ০51০565, 

সপ শর তা ও» জি প্র তি রায় হয় ৪,৫০৩,৯৬০ ডলার অর্থাৎ ৯৩,৭৮৫৮৭৭-২ 
07 0010)01 13251011015 258201788 20৮71151105 ৬ টাকা । কৃষি বিভাগের রুর্দচারীর সংখা ৫৭৮৯। 

ভি) 05 +1015518215 21555021095 00 05 81572851 রব 
[08/551521 45055210570 8৫50০), 97৭. 486)০155৫ এই বিভাগের ১১টি শাখ। আছে, প্রত্যেকটিতেই 
57051155507 06 বিণ 56১ ৬৮511118500 ও ৰ 
শী 09508, 855 মৌলিক অনুসন্ধান করা হর । এখন পাঠক বোধ 



৬ লিড 

হয় বুঝিতে গারিবেন, আমাদের, বেশে | রৃষি বিভাগের 
উপর. কি;আঅকিঞ্ততিকর অর্থ বায় হয়, 

| ৃ 2 . 

_ পুষা-কষি কলেজ ।--পুধার কৃষি কলেজ বোধ 
 হয়.আগাঁমী বৎসরের প্রারস্তেই খুলিবে। কলেজে 
'ছ্র্তি হইবার নিয়মাবলী প্রস্তত,-শিক্ষক, অধ্যাপকাদি 
নিয়োগ প্রভৃতি কার্ষ্য শীত্র শীন্র সম্পূর্ণ করিবার জন্ত 
ব্যস্ত হইয়াছেন। ইনস্পেক্টার জেনারল মরিসন 
সাহেব কলেন্জ গৃহ এরং কৃষি পরীক্ষা! ক্ষেত্রাদি যাহাতে 
উপযুক্ত সময়ে প্রস্তত হইতে পারে তজ্জন্ত বিশেষ 
চেষ্টিত আছেন। আমর] অবগত হইয়াছি যে কষি 

ক্ষেত্র সমূহে জল পিঞ্চম এবং কর্ন কাধ্য আরম্ভ 
হইয়াছে। 

রও রর 

চৈতন্ত লাইব্রেরী ।-- আমরা অনুরুদ্ধ হইয়। প্রকাশ 
করিতেছি যে “আমাদের দেশীয় শিল্প (9105 ) শ্রম- 
জাত গ্রব্য €117050155 ) ও বাণিজ্যের উন্নতির 

ভপায়” এই সম্বন্ধে যেতিন অনের বাঙ্গাল! প্রবন্ধ 
সর্ববোৎকষ্ট হইবে, চৈতন্ত লাইব্রেরীর কতৃপক্ষগণ 
তাহাদিগকে তিন খানি রৌপ্য পদক পুরস্কার দিবেন। 
প্রবন্ধ গুলি আগামী ৩০ শে নভেম্বরের পুর্বে চৈতন্ 
লাইব্রেরীর সম্পাদক, বীডন গ্রীন, কলিকাতা এই 
ঠিরানায় পাঠাইতে হইবে । সাধারণের প্রতিযোগীতা 
প্রার্থনীয়। 

রি ন্ট 

শিল্প ও সাহিত্য ।-_শিল্প-সাহিত্য-বিষ়ক এক 
খানি মাসিক পত্রিকা । ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্য! আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে। ইগ্ডিয়ান আর্টগুল হইতে 
প্রকাশিত । উক্ত স্কুলের তত্বাবধারক খ্যাতনাম৷ 
শিল্পী প্রযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবন্তী ইহারও কাধ্যাধ্যক্ষ। 

চিত্র বিজ্ঞামসম্বন্ধীয় অনেক আবশ্যকীয় প্রবন্ধ ইহাতে 
| . ধথারীতি প্রকাশিত - হয়৷ 

চিত্র বিজ্ঞানের তাদৃশ আদর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু 
 শরুয়াক্কাণের ইতিহাস পাঠে 'অবগত হওয়। যায় ষে, 
সাজা হইঞ্ডে সামান্ত ফুটীরবাসী পথ্যস্ত চিত্র বিজ্ঞানের 
হি 'কিছু আলোচনা করিতেন, এমন কি সেকালের 

এখন আমাদের দেশে 

শ্রীলোকেরাও চিনাঙ্ছনে পট ব্জ্জা শিল্প ও 
সাহিত্য ভ্ঞান লাভ না হুইঙ্লে চৌষট্টি বিদ্যা সম্পূর্ণ 
হয় না। চিত্র বিজ্ঞান ও আলোচিত্রণ প্রভৃতি প্রবন্ধে 
শিল্প শিক্ষার্থী ছাত্র ও শিল্পামোদী ব্যক্তিগণ অনেক 
কাষের কথ! পাইবেন। “শিল্প ও সাহিত্যের” অগ্রিম 
বার্ষিক মূল্য ১.।* 

ৃ শী 

* ভারতে থজ্জুর চাষ ।-বিশ বসের কাল হইতে 
পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে আরবদেশীয় খর্জ,র চাষর 
চেষ্টা করিতেছেন । একবায়েই বিফল ন। হইলেও ইহা 
যে সম্পূর্ণূপ লফল হইক্জীছে তাহা বলা বায় না। 
বৎসরের পর বৎসর আরব দেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ 
বীজ আনিত হুইয়। নান! শ্কানে বিতরিত হয় কিন্ত 
উৎপন্ন খজঙ্জুর আর“দোশোৎপনন খঙ্জুরের তুলনার 
অতি নিকুষ্ট। উহা অনেকটা কৃষকেরই দোষে । 

আরবদেশে খজ্জুর বৃক্ষে রীতি মত জল সেচন, সার 
প্রদান এবং উহার জন্য জমি বিশেষ রূপে নিব্বাচিত 

হইয়া থাকে । কিন্ত পাঞ্জাবে ফল পাকিবার সমর 
জনী প্রভৃতি কোপাইয়৷ দেওয়া ভিন্ন অন্ত কোন ঘর 
কর! হয়ন!। রীতিমত রূপে চাষ করিলে উক্ত 

প্রদেশে যে উৎকুষ্ট খক্জুুর উৎপন্ন হয় তৎ সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহ নাই । এই সমুদয় অস্কবিধা নিরাকরণের 

প্রকুষ্ট উপায়-_-একজন দেশীয় মালিকে আরবদেশে 
প্রেরণ করিয়! তথাকার চাষের প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ 
অভিজ্ঞতালাভ করাইয়া আন এবং এ মালি দ্বারা 
তৎসমুদয় প্রণালী এতদ্দেশে প্রবর্তন করা । এই. 
উপায় অবলম্বন করিলে থজ্জু রঢাষে কৃতকার্য হওয়ার 
বিশেষ সম্ভাবনা । 

টির 

ভারতবর্ষে, ফরামী অধিকৃত পগ্ডিচারি সহরে 
একটি ফরাসী কোম্পানি দ্বারা নারিকেলের মাখম 
প্রস্তত হইতেছে । ইতি পুর্বে কিয়দ্দিরর হইতে 
মার্সেবানগরে ভেজিটালিন্ ৬ ০৪০:৪117),জম্ত্ানিতে 
পাষিন্ (৮51177116 ) এবং লণ্ডনে নিউকোন্িন্. 
( ঘৈ1০০০117১৩) নামে নারিকেলের মাম - প্রস্তত 
হইতেছে । পণ্ডিগারীতে যে মাখম প্রস্তত হয় তাহার 



৫ খত সংখ্যা 

নাম কোকোটিন্।. কলিকাতাঁর ৫নং বাকশাল টস 
জান্বন কোং “ )87592 &. ০০.) উহার এজেণ্ট। 

ক্রান্দের সৈন্ঠবিভাগে এইরূপ মাখম ব্যবহৃত হয় এবং 
অন্ান্ত প্রকার নারিকেল-মাথম অপেক্ষা ইহার কয়ে- 
কটি বিশেবগুণ দেখিতে পাওয়া যায় বথা--৫১) শীতল 

হইলে ইহ! স্বাতাবিক মাখমের বর্ণ এবং ঘনত্ব প্রাপ্ত 

তয় (২) নারিকেল তেলের কোন গন্ধ ইহাতে নাই 
(৩) সদ্য নারিকেল শশসের চ্ঠায় ইহার রং (৪ 

অনগ্্রত অবস্থায় অথবা অধিক দিন রাখিলে ইহ! 

চটচটে হইয়া যায় না (৫) ইহ! সহজপাচ্ কীটা ণুশূন্ত 
জলবিহীন এবং অগ্রতভ্াপে ফেনাইয়া উঠে না। 

সর্বশেষে (৬) ইহা ঘ্বত অপেক্ষ! জুলভ। 
ইনানী 

কাসাভা অথবা শিমুল আলুর নাম বোণ হয় 
অনেকেই অবগত আছেন। রুষকেও ইতি পর্ষে 

ইহার চাঁষ, ইহ] হইতে ময়দ1 'ও "আসাটা প্রনৃতি প্রস্তত 
ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । সম্প্রতি গবণমেন্ট 
জ্যামেকা দেশ হইতে কলম্বিয়ান জাতীর সিমূল আলুর 
ক হক গুলি মুল এতদ্দেশে চাষ করিবার জন্ত আনায়ন 
করেন। পাঞ্ান প্রদেশে যে সমস্ত মূল আনীত হয় 
তৎ-সমুদয় হইতে যে গাছ উৎপার্দিত হয় তাহা নিতান্ত 

দুর্বল এবং অল্প দিনের মপ্যেই মরিয়া যায়। কিন্ত 
বোদ্বাই প্রদেশে উৎপার্দিত গাছ সমূহ বেশ সতেজ 
হইয়াছিল, এমন কি একটি গাছ হইতেই ১৫ মের 
পর্যান্ত আলু পাওয়া গিয়াছিল। এখন গব্ণমেন্ট 
বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরীক্ষা এবং অপরাপর ভারতঙজাত 
জাতি সমুহের নহিত তুলনায় পরীক্ষা করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন। কাসাভ| চাষে অতি অন পরিমাণ 
অথবা একবারেই জল দরকার হয় না। কাপা। 
হইতে যথেষ্ট পরিমাণ ময়দা পাওয়া যায় এবং ইহাকে 
তরকরি রূপে ও ব্যবহার করিতে পারা বায়, এই সমস্ত 
বিবেচনা করিলে কাসাভা চাষে গবর্ণমেন্ট কৃতকার্য 
হইলে, সাধারণের যে বিশেষ উপকার হইবে তৎ- 
সম্ঘন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিদ্ত এই সমস্ত বিষয়ে 
'এক্বমও যথেষ্ট সংখ্যা পরীক্ষা হয় নাই, কিস্ত পরীক্ষার 
কতকাধ্য হইলে গব্র্ণমেন্ট যে এই বিষয়ে বিশেষ 

কলুষক। 
০ সাক ০৭৯ ৯ পিপি স্পিন প্৯০৯ পাশা ০. সি ০ পাস পপ সপ পর কি লা তর এলি পিক এত ভা ০০০০০ ৮ 

১৮ 

মনোধোগ প্রদান করিবেন, কষি-বিভাগের বর্তমান 
ইন্স্পেক্টার জেনারেল, ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এবং 
গ্লান্টিং পত্রিকায় তৎ-সন্বদ্ধে আশ্বাস দিয়াছেন । 

চিন 

রাসায়ণিক সার ।-_আঙজ্কাল ইউরোপ এবং 

আমেরিকার রাসয়ণিক-সার বহুল প্রচলিত হইয়াছে। 

এদারা উৎকৃষ্ট ফল পাইতে হইলে মাটিতে যথেইট 
পরিমাণ গলিত উড্ভিজ্জাংশ থাকা 'মাবশাক। আমে- 

রিকায় নিম্নলিখিত মিশ্রণ গোলাপের সার রূপে 
ব্যবহাত হয়। 

স্থপার সলফেট _-৩২ সের ৮ ছটাক 
সলফেটু অব. আযমোনিয়া ৩ সের ৪ ছটাক 
নাইটেট অব সোড! রী, 828. 
সলফেটু অব পটাশ ৭ ১, 

মোট ১ মণ ১০ সের ৮ ছটাক 
উক্ত মিশ্রণের ২২ তোল! ৫ সের জলের সহিত 

মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহে একবার প্রয়োগ করিতে 
হইবে। প্রত্যেক ১ বর্গগজ জমিতে ১২ সের পরিমাণ 
উক্ত জল মিশ্রিত সার ব্যবহার করা আবশ্যক। 

গাছের যথেষ্ট পাতা এবং শাখা প্রশাখাদি বাহির না 

হওয়া পধ্যন্ত এই হিসাবে প্রয়োগ করিতে হয়, পরে 
সারের মাত্রা এবং সময় উভয়ই আবশ্যকমত পরি- 

বর্ন করিতে হয়। জীবজ সারের মধ্যে ভেড়ীর 

সার জলে মিশ্রিত করিয়া! ( যত ক্ষণ উহা কড়া চায়ের 

বর্ণ এনং ঘনত্ব না প্রাপ্ত হয়) প্রয়োগ করিলে 

গোলাপে চারা সমূহ সতেজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে 
থাকে । 

হিট 

ইক্ষর রাসায়ণিক নির্বাচন ।--কোকম্ নামক 
জন্মাণ দেশীয় রুষি রসায়ণবিৎ সম্প্রতি অধিক শর্কর! 
উৎপাদন এবং তৎসহ বৃক্ষের রোগনিবারণীশক্তি বৃদ্ধি 
করার উদ্দেশ্যে কতকগুলি পরীক্ষ/ করেন। তিনি 

, পরীক্ষার ফলাফল সমূহ সম্প্রক্তি একটি বৈজ্ঞানিক 
পত্রিকার প্রকাশিত করিয়াছেন, আমর! তন্মধ্যে যে 
গুলি বিশেষ উল্লেখ বোগ্য তৎসমুদয় নিয়ে উদ্ধত 
করিলাম। ূ | 
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পরিমাণের ষথেষ্ট পার্থকা লক্ষিত হয় । 
(২) খন ত্বকবিশিই ক্রমান্বয়ে বনৃকাল উৎ- 

পার্দিত জাতি সমুহেই শর্করার পরিমাণের তারতম্য 
অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বীজণহুইতে উৎপাদিত 
ননগ্রন্চিঠিত জ্াতিসমূছের তাদৃশ পার্থক্য দুষ্ট হয় ন|। 

(৩) ইক্ষুর ওজনের গুরুত্বের সহিত শরকার 

পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

(৪) নারি গাছ হইতে উৎপাদিত গাঁছগুলিও 

তারি হইম়। থাকে। 
(৫) শর্করা-বছল-জাতীয় গাছের কলম 

অনির্বাচিত গাছের কলম অপেক্ষা অধিক শর্করা! 

যুক্ত এবং ভারি হইয়া থাকে। 

(৬) কেবল ভারি গান্ছ দেণিয়া কলম করিলে 

যে তাহা. হইতে উৎপন্ন গাছ বিশেষ শর্করা যুক্ত হইবে 

কাহার কোন অর্থ নাই। অপেক্ষাকৃত কম শর্করা! 
যুক্ত অথচ ভারি গাছ অপেক্ষা, কম শর্করা যুক্ত অথচ 
হাচ্ছ৷ গাছের কলম বরং ভাল হইয়! থাকে । 

(৭) পরীক্ষার স্থান বিশেষ সতর্কতার সহিত 
নির্ধাচন কর! আবশ্যক। দৃশ্যত; এক প্রকার 

' জমিরই স্থানীয় অবস্থা ভেদে উৎপার্দিত ইক্ষুর শর্করার 
পরিমাণের বিশেষ পার্থক্য ধটিয়! থাকে । 

(৮) শর্করা-বছল-ইক্ষু সমুদয় অপরাপর জাতীর 
ইক্ষু অপেক্ষা অন্ন পরিমাণে রোগাক্রান্ত হয়। 

৬ (0) আর 

_ আত্মাদি বৃক্ষের পোকা নিবারণ ।-_ আআ, লিচু 
প্রভৃতি ফল বৃক্ষে পোকা লাগিয়! এক এক সময় 
বিশেষ ক্ষতি হইয়! থাকে । এই রূপ স্থলে বৃক্ষে নৃতন 
পত্রোদগম হইবার পূর্বে নিয় লিখিত মিশ্রনটি ব্যব- 
হার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়ার সম্ভাবন!। 

শুফ চুণ ২০ সের 
.. গিশ্ধক চূর্ণ £ সের 
... কবণ ু ৩৪ সের 

জল .. ধ$ মথ 
২৯. দের চৃণের সহিত ৫ সের গন্ধ চূর্ণ একত্র 
করিয়া ২$ মণ জলে ১২ ঘণ্টা উত্তমরূপে ফুটাইতে 

শু ১) এফ" প্রকার রে বিডি দণ্ড ডে নিয় 
শন শস শাসিত পাত তা৬ ০৯ এটি ৬ -০০০৯১০১৫ত ০৯িভাস্ এ. এ লা 

হইবে। এই সময়ে গন্ধক জলে একেবারে ড রব হই 
যাইবে। ফুটিবার সময় উক্ত মিশ্রণ ঘন ঘন নাড়া, 
আবশ্যক । রাসানিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে মিশ্রণ" 
পীতবর্ণ ধারণ করিবে। অপর পাত্রে অবশিষ্ট ট.প 
আবশ্যক মত গল দিতে হইবে। চুণ ফুটিার সদয় 
উহাতে লবণ সংযোগ করিবে । উত্তম রূপে নাড়িলে 

লবণ চুণের জলে দ্রক হইয়া যাইবে । অবশেষে ইট 
মিশ্রণ একত্র করিয়া অর্দ ঘণ্টাকাল ফুটাইতে হইবে 
এবং অবশিষ্ট জল গরম করিয়! তাহাতে মোগ কৰিছে 
হইবে। ছ্াকিম! গরম থাকিতে থাকিতে এই মিশ্রণ 
বৃক্ষে প্রয়োগ করা আবশ্যক । 

বির 

বীজবপনের নিয়ম ।-_-বপণের দোষে এবং অগ্ঠান্ত 
প্রতিকূল অবস্থায় অনেক সবজীবীজ নষ্ট হইরী যায়। 
ন্ৃতরাং বীজবপণের সময় নিম্নলিখিত বিষয় গুলির উপর 
বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক। বীজের অনেক প্রকার 
শক্রর মধো জলদি বপণ, ভাপাধিক্য, জলাভাব, অত্তি 

বর্ষ।, শন্ধুক, পিপীলিকা, ইছুর, পাখী প্রত্ৃতি প্রধান । 
বেড়ার ধার, আর্বর্জনা স্ত.প অথবা আগাছাময় স্থান 
হইতে দূরে বীজের তলা ফেল! উচিত । চার৷ বাহির 
হইবার পরেই স্থানটি ঝুলের দ্বার! চাপিয়! দিলে'ভাল 
হয়। তমার! পূর্বোক্ত পোক। প্রভৃতি অনিষ্ট সাধন 
করিতে পারে না এবং জমিরও কিম্নৎপরিমাণ 
উর্বরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জমির চারি পাশে শু: 
চুণ ছড়াইয়! দিলেও শামুকের অত্যাচার বন্ধ-করা 
যায়। | 

বীজের পোক৷ প্রভৃতি নষ্ট করিবার জগ্ত শতকরা 
এক ভাগ তুঁতিয়া মিশ্রিত জলে বীজ ফেলিয়া অর্ধ 
ঘণ্টাকাল বেশ করিয়। নাড়িয়া তৎপরে শু করিয়া 
লওয়! আবশক। 

»-০০ 

গালা ।_-ছোট নাগপুরের রাঁচি এবং মানভুম " 
অঞ্চলেই গাল! প্রচুর পুরিমাণে উৎপাদিত ভূইয়| 
থাকে । ১৮৯৫-৯৬ মালে কলিকাতার বাজারে যখন 
গালার আধিকা হইয়া পড়ে, সেই সময় রাঁচির গাক! 
ব্যবসায়ের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহ! এ পর্যন্ত পুরধ 



-&ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা। 

'হয় নাই। পক্ষান্তরে মানকুষ অঞ্চলে গত বৎসরে 
ধ ১৯০২-০৩) ৪৮টি গালার কারখান! চলিয়াছিল। 

তৎপূর্ব বৎসরে কারখানার সংখ্যা ছিল ৪০টি। 
কিন্তু সময়োচিত বৃষ্টির অভাবে মানভূমে গত বৎসর 

কুনুনী গলা! অন্ন পরিমাণ উৎপাদিত হইয়াছিল। 

ফিতা তৈয়ার করিবার কারখান। আমদের 
দেশে কাগজ পত্রাদি বানদিবার জন্য ফিতা (181১৩ ) 
তৈষ্জীরি হয় কিন্তু লেস্ (19০০) বা রিবন (1২1)০7) 

তৈয়ারি করিবার কোন কল কারখানা নাই । কিন্তু 

জাপানে ফিত। বয়নের জন্ত যে লুম আছে, তাহার 

্াধ্যপপ্রণালী অতীব সহজ । এই লুমে জাপানের 
নাবতীয় ফিতা তৈয়ারী হয়। জাপানীরা রেশমা 

ফিতা অতি স্রন্দরর্ূপ তৈয়ার করিতেছে । ইহার 
একমাত্র কারথানা টোকিও নগরে অবস্থিত--এবং 

ইভাই উৎ্কষ্ট। মূল্য আন্দাজ ১০৭ হুইতে ১৫০ 
টাকা । সঙ্কীবনী পত্রিকায় জাপানবাপী পত্র প্রেরক 
বোধ হয় এসম্বছ্ছে আর বিশেষ খবর দিতে পারেন । 

টনি 

রেশমী কাপড় ।-_রেশমের কাপড় জাপানে 

অতীব উৎকৃষ্ট ও স্থুলভ। এই কারণে এসিয়া ও 
ইউরোপের অনেক স্থানেই জাপানের রেশমী বন্ত্রা্দি 

বিক্রপ্নার্থে প্রেরিত হয়। এখানে যে সকল ভারত- 
রানী বণিক আছেন, তাহাদের অধিকাংশ. লোকই 
রেশমজাত দ্রব্যাদির কারবার করিয়া থাকেন। 
তাহারা এখান হইতে রেশম লইয়!, যাবা, সুমাত্র!, 
নেটাল, মাণিল| প্রভৃতি নান। দেশে বিক্রয়ার্থ প্ররণ 

করেন। এখানে রেশমশিল্নের কারখান| অতীব 
বৃহৎ। এখানে আমেরিকা হইতে রেশমের "গুটি 

হইতে সুতা! বাহির করিবার * কল আনয়ন করিয়া 
তাহার কাধ্যকলাপ পরীক্ষা কর! হইতেছে । এই 
কলের মূল্য আন্দাজ ৬*২ টাকা । ভারতেও এরূপ 
পরীক্ষা একান্ত বাঞ্চনীয় 

০0. 

, ভাতার মৃত্যুতে ক্ষতি ।-সকলেট স্মবগত 
ঘাছেন যে, লুপ্রনিদ্ধ পারসী বণিক জেমসেটজী 
মসরওয়ানজী টাটা বিগত ৯নঈশে মে তারিখে 

7? 

| [কক | 
সে * শ্রী শ্রাত শাকির ৮ 

জঙ্মানি দেশের নান্হিম নগরে ইহলোক তাগ করিয়া 
ছেন। পারসা সম্প্রদায় সৎকার্যোে দান এবং দশা 

মুরাগের জন্ত চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু এরূপ সম্প্রদায়েও 
টাটার স্তায় দেশীয় শিল্প এবং বাণিজ্যের হিতাকাজ্জী 
ব্যক্তি অতি ছুলড | টাটার মৃত্যুতে ভারত মে বত 
হারাইল এমন রত্ব ভবিষাতে আর বোধ হয় মিলিবে 

না। আমাদের পাঠকবর্গ টাটার প্রস্তাবিত বিজ্ঞান 
মন্দির এবং তজ্জন্ত ৩০ লক্ষ মুদ্রা দানের বিষয় অবগত 

আছেন। গব্ণমেন্ট এতদিন উক্ত প্রস্তাব কাধ্যে 

পরিণত করিবার জন্ত বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন 
নাই। কিন্ত টাটার মৃত্যুর নঙ্গে সঙ্গেই এই প্রস্তাব 

“সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট দুইটা বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন ।' 
ইহ! যেন অদৃষ্টের উপহাস বলিয়া মনে হয়। যাহা 
হউক বে মহাস্সা বিজ্ঞান মনিরের জন্ত ৩০ লক্ষ টাকা 

দাঁন, স্বদেশী এবং এম্প্রের মিল স্থাপন করিয়া দেশীয় 

বস্ত্র শিল্পের উন্নতি মাধন, মধ্যপ্রদেশে কয়লা! এবং 

লৌহের কারখানা স্থাপনের জন্ ১ লক্ষ ৫০ হাজার 

টাক! ব্যয়ে, প্রথম উদ্যোগ, ৩০ লক্ষ টাকা বায়ে 
বোম্ধাই সহরে সাধারণের জন্য তাজমহল হোটেল 

নিষ্নীণ এবং ন্যান্ত নানাবিধ স্বদেশ হিতকর কার্ধ্য 
করিয়াছেন ভাহার স্থৃতি যে প্রত্যেক ভারতবাসীর 

হৃদয়ে আন্দীবন জাগরূক থাকা উচিত তৎসন্বক্ধে 
কোন সন্দেহ নাই। দেশীয় কক এবং কৃষি অনুরাগী 
ব্যক্তবর্গের তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবার বিশেষ কারগ 

আছে। কয়েক বৎসর হুইত্তে তিনি আত্ম প্রভৃতি 
দেশীয় ফল এবং: অন্তান্ত সবজীসমুহের সংরক্ষণ এবং 
বিদেশ প্রেরণের প্রকৃষ্ট উপায়, ভারতে উত্রুষ্ট তুলার . 
চাষ প্রতৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং 
কাল আমাদিগের প্রতিকূল না হইলে আমর! তাহার. 
চেষ্টায় বিশেষ ফললাভ করিতে গারিভাম। কি 
তাহা ট্ণ না। 

রাকির 

বিজ্ঞান-পিল্লে শিক্ষা উন্নতি” স্ধিতি ।--দৈনিক 
এবং সাপ্তাহিক মংবাদপত্রবর্গের পাঠকেরা অবগত 
"আছেন যে, বিজ্ঞান এ্ররং শিক্পশিক্ষার উন্নতিকল্পে. 

মম্্রতি একটি সমিতি স্থাধিত হইয়াছে। এই. : 

মে সি শ ছিপ ৬.৫ ররর ওলি আন্ত ত্র এট এসসি ও বাট সস্ডি্। চে *পেপাসপি্পাপিশ 
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সমিতির উদ্দেশ্তা এবং বিবরণ কুষকের পুর্ব সংখ্যার 
প্রকাশিত হইয়াছে । সমিতির সদস্তগণ প্রত্যেক 
দেশ-হিতাকক্্ী ব্যক্তিকে বংসরে চারি আন! হিসাবে 
টাদ দিতে অনুরোধ করেন । এই রূপ টাদা হইতে 

'ষে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার 
জন্য বিবিধ উপায়ে ব্যয় হইবে। উপযুক্ত রূপে 
পরিচালিত হইলে এই সমিত্তির দ্বারা যে কিয়ৎ 

পরিমাণে দেশের মঙ্গল সাধিত না হইতে পারে এন্ধপ 
নহে। সম্প্রতি কোন কোন সাপ্তাহিক পত্র এই 

দমিতির উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে তীব প্রতিবাদ করিতেছেন । 
ভামর! কিন্তু উক্ত প্রতিবাদ সমূহের মন গ্রহণ 
করিতে পারিলাম না। চারি আন] টাদ! দেওয়া 

অতি সামাগ্ঠ বিষয় । আমাদের দেশ নিতান্ত দরিদ্র 

হইলেও, শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষ' এরূপ মহৎ উদ্দেশ্ঠ 
সাধন কলে, চারি আন! টাদা দিতে বোধ হয় কোন 
ভদ্রলোক কুন্িত হইবেন না । সমালোচকগণের মধ্যে 

কেহ কেহ্ প্রস্তাব করিয়াছেন যে সাধারণের নিকট 
চারি আনার চাদ! 'অপেক্ষা, বিশিষ্টব্যক্তিবর্গের নিকট 
আঠার, বিশ হাঁজার টাকা সংগৃহীত কর! হউক। 
দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিলর্গের দেশোননতির চেষ্টা থে কি 
রূপ বলবধতী তাহা অনেকেই অবগত আছেন । 

অধিকন্ত মধ্যবৃত্ত ব্যক্তিবর্গের অর্থাভাবজনিত কেশ 
তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়না। এরপ স্থলে 

ষ্টালাদের সাহায্য আশা করা! যে কতদুর সঙ্গত, তাহ! 

বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। সুতরাং 
এই সমস্ত সমালোচকের প্রতিবাদ আমাদের পক্ষে 

সমিচীন বলিয়া! বোধ হয় না। আমর! এই সমিতির 
সম্পাদক দ্বার! টাদ! সংগ্রহের জন্য অন্ুরদ্ধ হইয়াছি 
এবং আমাদের বিশ্বাস এই থে কৃষক গ্রাহকবর্গের! 

যদি এই সমিতির উন্নতির জদ্য ঢারি আন! করিরা 
াদা গ্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের বিশেষ 
ক্ষতি হইবে না অথচ ত্াহার্দের যত্কে এবং চেষ্টায় 
 দৈশের একটি মহৎ কল্যাণ সাধিত হইৰে। এতদর্থে 
কুঁধকৈর ।গ্রাইকবর্ণ অথব! তীহাদের বন্ধু বান্ধবগণ 
ই দা প্রদান করিবেন তাহা দাদরে ০ হইবে" 

ন্ ২ ৩ কত আল ও ০ ৪০০৫ 

কবক। 
ল্যান 

৯৯ ৯ ০ ৯০৯০৫ ৯সাস্জ পাা বাটি পা টি এ 

পতরদি। | 

রাচি, ১৪ই আধাঢ় ১৩১১। 

মান্তবর “কৃষক” সম্পাদক দহাশয় সমীপেষু 

মহাশয় প্রথম বংসরের “প্রবাসীতে” আযুক 
গড 

নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় পষর্কর! বিজ্ঞান, শীর্ষক 

যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠে জ্ঞাত “হু, 

যে এপেটা্টটু নামক একরূপ প্রস্তর আছে তাহাতে 

হাড়ের ছিগুণ অন্থিনার থাকে এবং উহার গুড়! 

ক্ষেত্রে দিলে ক্ষেত্র খুব উত্বরা হয়। আমি কোন 

কাধ্য উপলক্ষে এখান হইতে ১০।১২ ক্রোশ দক্ষিণে 

পার্বত্য ও শালবন সমনাক্কীণ প্রদেশে গিয়াছিলাম। 

তথাকার উচ্চ ভূমি গুলি খয়র! রংয়ের উপলখণ্ডে 
একপ্রকার আবৃত বলিলেই হয়। স্থানীয় লোকে 

সেই উপল সমাচহন ক্ষেত্র গুলি পর্ণ করিয়া আশ 

ধান্ঠ, নানা রূপ তৈল শন্ত ও ছোপা ইত্যাদি উৎপন্ন 

করিয়া থাকে । বিল্ময়ের নিষর এই যে এদেশের 

অন্তান্ত স্কানের উচ্চ ভূমিতে যে রূপ ফসল হয় তাহার 

দ্বিগুণ ফনল উপরোক্ত উপল সমাচ্ছন ক্ষেত্র সমূহে 

হইয়া থাকে । স্থানীয় লোককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা 

করায় জ্ঞাত হইলাম, এই উপলখণ্ডের উর্বরতাশক্তি 

অত্যন্ত অপিক উহ্াই সারের কাধ্য করিয়! থাকে । 

এ উপলই কি তবে এপেটাহট্ প্রস্তর ? এপেটাইট 

প্রস্তর কিরূপ ও কিকি লক্ষণের ছারা তাহা চিনিতে 

পারা যায়, অন্য গহ করিয়া! এই পত্রের উত্তরে আপনি 
তাহা “কুষকে” লিখিঘে বিশেষ অনুগৃহীত হইব । 

আমার গ্রথম পল্ের উত্তরে আপনারা লিখিয়।- 

ছিলেন যে বাঞ্ছা পেপে গাছ মৃত্তিকা হইতে ১০ হত 

রাখিয়া কাটিয়। দিনে যে নৃতন শাখা বাহির হয় 

তাহাতে পেঁপে ফাঁদবে। আমি উপরিলিখিত. নিয়ম 

পালন করিয়া দেধয়াছি, কোন ফল পাই নই. 



&মখও, ৯য় সংখ্যা । 

তামাকের চাষের বিষয় বিস্তারিত ভাবে *কষকে” 

ধাহির হইবার কথা ছিল; শ্দ্ব হইলে ভাল হয়। 

একান্ত বিনীত, 

শ্রীতারা প্রসন্ন ঘোষ । 

[ হাজারিবাগ অঞ্চলে আপেটাইট পাওয়া ঘায়। 

শিস 

আপনি যে দ্রব্যের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সম্তনতঃ, 
আপেটাইট, কিন্তু নমুন! না পাইলে আমরা এ সম্বন্ধে 

কোঞ্*মত দিতে পারি না। 
বাজ। পেঁপে গাছ উত্ত রূপে ফলাইতে পারা বায় 

রুষকের জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে জানাইর়া- 
ছিলেন কিন্তু উহা! আমাদের সম্পূর্ণ পরীক্ষিত নহে, 
পরীক্ষা! করিবার ইচ্ছা! আছে ।--কৃঃ সঃ।] 

আষাঢ় ১৩১১। ফবক ! 

উত্ভিদ,মংরক্ষণাগার ও উদ্যান । 
রা জট 

কলিকাতার সন্নিহিত শিবপুরে একটী রাঙ্কীয় 

উত্তিদাগার (13০9$5010 9%/091)) রহিয়াছে । অনে- 

কেই শিক্ষা অথবা সখের জন্ত উক্ত উদ্যান পরিদর্শন 

করিয়াছেন । কিন্তু উহা! কি উদ্দেগ্রে স্থাপিত হই- 

গাছে, উহ!তে দেশের কিন্বা বিজ্ঞানের উন্নতিকল্লে 

কি কাধ্য সাধিত হয়, স্তাহ! অনে্ককই অবগত নহেন। 

আমরা বর্তমান প্রবদ্ধে উক্ত উদ্যানের কার্যাবলী 

সম্বন্ধে বিশেষ সমালোচনা না করিলেও সাধারণতঃ 

উদ্ভিদগার সমৃহের-স্থাপনের উদ্দেপ্ত কি, এবং আদর্শ- 
উদ্ভিদাগার কিরূপ হ্যা উচিত তৎসন্দ্ধে কিছু 

ক্মালোচন! করিব। 

প্রায়ই দেখিতে পাওয়! যায় ধে, বর্তমান সময়ের 

ক্কবক। 

৫ 

৫৫ 
পি স্পস্ট * ০৯ উপ সহ পি সরস পা পা - পপ - "শা নি তাপ গালি ০০ ৯৩ ০ বাসি পাস স্ব 

সমস্ত হ্বম্য দেশেই কতিপয় উত্ভিদাগার প্রতিঠিত 

হইয়াছে । এতম্সধ্যে লগুনস্থিত কিউ উদ্যানই সর্ধ- 

শ্রেষ্ঠ । উদ্ভিদাগার স্থাপনের প্রধান উদ্দেন্ত দেশমধাাস্থ 

যাবতীয় উদ্ভিদ, উত্ভিদত্ত্বশিক্ষার ুবিধার্থ একস্থানে 

একত্রিত করা, এবং হিদেশীয় উদ্ভিদসমুহের মধ্যে থে 

সমস্ত উদ্ভিদ উক্ত দেশের জল বায়ু এবং মৃত্তিকায় 

জীবিত থাকিতে পারে তৎসমুদ্য় সংগ্রহ করা'। 

প্রত্যেক. উদ্ভিদাগারেই জীবিত ও শুধ্ীকৃত উভর 

গ্রাকারেই উত্ভিদ সংরক্ষিত হইয়া থাকে । অতি 

প্রাচীনকাল হইতে উদ্ধিদাগাতরসমূহ প্রবানতঃ 5:৬- 

(0105110 1390517)র অর্থাৎ উদ্ছিদশান্ত্রের যে অংশে 

উচ্ছিদ বংশের জাতি, বর্ণ, গণ প্রভৃতি নির্ণয় করিবার 

লক্ষণাবলী বিবৃত হইয়া! থাকে) আলোচনার হ্বিধার্থ 

বাণহত হইয়! আসিতেছে । আ্তরাং এই সমস্ত 

উদ্চিদাগারের কৃষি অথবা উদ্যানতব্বের সহিত প্রত্যক্ষ 

ভাবে কোন সন্বদ্ধ নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাবার 

ইতে কতিপর খ্যাতনামা উদ্ছিতত্ববিদের 

চে্টান্ন উদ্চিদাগারের সাপারণ উদ্দে্ অনেক পরিমাণে 

পরিবন্তিত হইয়াছে । এক্ষণে উত্তরোত্তর ইহ! অনুভূত 

হইতেছে বে,কেবল বৃক্ষাদির বাখিক লক্ষণাবলী লিপি 

বন্ধ কথা উদ্ভিদাগারসমূহের একদাত্র উদ্দেগ্ত হইতৈ 

পারে দেশের পক্ষে, প্রকৃতপক্ষে হিতকর 

ইইতে হলে উক্ত আগার »মুহে জল, বার, মৃ্তিকা- 

ভেদে উদ্ভিদের দৈহিক পরিবর্তন, উহার চাষের 

উত্তর প্রণালী, একদেশীয় উদ্ভিদ অন্য দেশে 

পাভাগু ৬ 

না । 

কুষক । 
গ্রথম খণ্ড। 

২৪ সংখ্যার-_-৩৮৪ পৃষ্ঠা সমাপ্ত । 
কৃষি বিষয়ক অনেক আব্গ্তকীর প্রবন্ধ, সংবাদ 

চায়ীবাদের কথা আছে। 
মূল্য মায় মাশুল ১।০ পাঁচ সিকা মার ঃ 

উৎকৃষ্ট বীধাই ১৪ সাত দিক! । 
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প্রবর্তন, বিভিন্নজাতীয় উদ্ভিদের সংমিশ্রণে বর্ণশহ্কর 

্ উৎপাদন, উত্তিদ রোগ নিবারণ লা বিষয়ও বিশেষ 

রূপে পর্যালোচিত হওয়া উচিত। বস্ততঃ যে সমস্য 
দেশে উদ্ভিদাগারসমূহ এইরূপ নন প্রণায় পরিচালিত 

হইতেছে, সেই সমুদয় দেশে কৃষির যথেন্ উন্নত্তি 

সাধিত হইয়াছে । জর্মরণি এবং মার্কিণ ইহার প্ররু 

উদ্াহরণস্থল । আমাদের শিবপুরেন উদ্ধিবাগার 

এখনও কিন্ধ পুরাতন প্রথায় প্রচলিত হইতেছে । 

ইহাতে উত্ভিদ-শরীরতত্ব অধ্যয়ন করিবার কোন 
বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। যদিও এই উদ্যানের পুর্ব হর 

এবং বর্তমান খ্যাতনাম। অধ্াক্ষগণ সাধারণ কৃষকের 

কার্ধাকর কতিপয় বিষয়ের পর্যালোচনা করিয়াছেন 

তথাপি এই উদ্যান দ্বার! ভারতীয় রুষির যে বিশেষ 

উপকার হইয়াছে তভাহ। বলিতে পারা যায় না। 

এই উদ্যানের তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ, সার জঙ্ কিং এর 

উদ্যম এবং চেষ্টায় এতদেশে সিষ্কোনা চাষের প্রাবর্তন 

হইগ়াছে। সিক্কোন। কিন্তু সকল স্থানে চাষ করা 
যাইতে পারে না এবং মকলের পক্ষে ইহা! উপঘোগী 

নহে । এই উদ্যানের অপরাপর কাধ্যের মধ্যে গম 

: এবং সরিষ! সন্বন্ধীর পুন্তিক! ছুইটি উল্লেখযোগা । 

বর্তমান সময়ে ভারতীয় কৃষির উন্নতিসাধনে গবর্ণ- 

মেপ্ট বিশেষ তৎপর হুইয়াছেন। এতছুন্দেশো অনেক 

নব নব পন্থা প্রবর্তন করিতেছেন। সুতরাং আমর! 

কি আশা করিতে পারি না যে, এই সঙ্গে আমাদের 

শিবপুর উত্তিদাগারেরও উন্নতি দাধিত হন কি 

“কবিতা | আনল মূল্য ১৪/০ স্থলে 1/" মাত্র। 

ডাকয়াগুবা/০; ভাালুপেবলে সর্বশুদ্ধ 1৬/ 

(১০ খাবি চিত্রসছিত ) « বাবু হারাধন, 
- 7 স্বুখোপাধ্যায় প্রণীত ॥। বহুকাল হ্বয়ং রিবিধ 

ক্লুরি-কাধ্য করায় তাহার ক্কত্বিজ্ঞান ও অভি- 
জ্বক্তা যথেই ছিল। 
ক্রনিক অক্গিসে পাওয়া যায় ।) 

রুষক। 
সত তত জাত পর সস আও অলি ২ এ পিসি কর ০1 

উপায়ে এই উন্নতি সাধিত হইবে এবং কিরুপ আদর্শে 

উহ! সাবিত হুওয়! 'আবশ্যক, তাহ! অবগত হইবার 

জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যানে হইবে না। 

আমাদের সনিভিন্ত সিংহল ছ্বীপেই যে রাজকীর উদ্যান 

রহিয়াছে তাহাই আমাদের আদর্শরূপে গুহীত হইন্ডে 

'পারে। এক্ষণে দেখা বাউক উক্ত উদ্যান কি প্রাণা- 

লীতে পরিচালিত হইয়। থাকে ২ ৃ 
সিংহল ছীপের 130151710 051065এর ইতিনন্ 

বিবৃত করিতে হইলে প্রথমেই ইহা বলিয়া রাখা 
উচিত যে প্রকাশ্যতঃ নর্দি৪ নিংহুল গব্ণমেণ্টের এ 

বিভাগ 13০18010 37800675 নামে অভিহিত হইয়া 

থাকে কিন্তু বপ্ঘ্ঃ ইভাকে উদ্টিদ এবং কষিতত্ববিষয়ক 

বিভাগ বলিয়া পরিগণিত কর! যাইতে পারে। এই 

বিভাগ তিনটী ভপবিস্ভাগে বিভক্ত । ১ম বৈজ্ঞানিক, | 

২ম উদ্ভিদ এবং উদ্যানতত্ব এবং ৩য় পরীক্ষাক্ষেত্র। 

পেরাডেনিয়ার উদ্যানকে সমুদয় বিভাগের কেন্দ্র 

বলিতে পারা যায়। এতদ্নমেত অপর যে কয়েকটি 

উদ্যান এবং পরীক্ষাক্ষেত্র এই বিভাগে সংশ্লিষ্ট রহি- 

মাছে নিয়ে তাহার ভালিক। ও জমির পরিসাণ প্রদত্ত 

ইঁ 

হুইল 2-_- 

পেরাডেনিয়। ৪৩২ বিঘা! . 

হাকগেল।! ১২১ » কর্মিত্ 

হেলারাৎগোদা ৯১৮ « 

অনুরাধাপুর ৪৫ » 

বাছ্ল্ল। ৩৩ % 

নুয়ার! ইলিয়া " ৩০ »। 

পেরাডেনিয়! পরীক্ষাক্ষেব্র ১৬৬৩ এ 
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উক্ত উদ্যানসমূহের উদ্দেশ্য এবং এ যমতত 

উদ্যানে হে দে“কাধ্য জাখিত ভুইন! থাকে তথ: 



ষষ খি, তর সতখ্যা |. 
চা ০ আও ্ রর র্ রর ৭ সঃ 

লুকে টির কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত কায 
পাঁরা যায়... - : 

* ১। সিংহল দ্বীপে টিচার পারে এরূপ বিদে- 

ীয় যাবতীয় আয়কর এবং বাহারী গাছ এবং দ্বীপস্থ 

যাবতীয় উদ্ভিদের একত্র সমহ্টিকরণ। 

২। সাধারণের মনোরঞ্জন এবং শিক্ষার্থ মনোরম 

উদ্যান রচনা, উদ্যানতত্র বিষয়ে, শিক্ষা ও উপদেশ 

প্রদ্ধান এবং বিভিন্ন বাহারী অথবা অপেক্ষাকুত অল্প 

'মাইশ্যকীয় উত্ভিদসমূহের চাষের বিভিন্ন প্রণালী 

পরীক্ষা করা হয়। এস্থলে ইহা! বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, 
কেধল বিদেশ হইতে নৃতন জাতীয় (৮৪77০) গাছ 

প্রবর্তন না করিয়! দেশী জাতিসদুহের যাহাতে উন্নতি 
সাধিত হয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া! থাকে । 

৩। উদ্যানে অপেক্ষাকৃত ছুপ্রাপ্য এবং আব- 

শ্যকীয় বৃক্ষাদির চারা, কলম প্রস্তত হইয়া থাকে 

'এবং বীজ রক্ষিত হয়। সাধারণে উক্ত দ্রব্যগমূহ 
সুভ মুল্যে পাইনা থাকেন । আয়কর বৃক্ষাদি 
চাষ সম্বন্ধে বাবতীয় সংবাদ সম্বলিত পুস্তিক! প্রকাশিত 

হয় এবং যাহাতে উক্ত বৃক্ষাদি স্বল্প লময়ে চতুর্দিকে 
র্যাপ্ত হয় তৎসন্বন্ধে ঘগ্রেষ্ট চেষ্টা কর! হয়। 

৪ | | অপর দেশের কোন উদ্ভিদ এঠদ্দেশে জন্মা- 

ইতে পারে এই পর্যাস্ত জানিলে উক্ত উত্ভিদ অথবা 

উক্ত উত্তিদজাত পণার্ধের ব্যবসায় সন্বন্ধে যে বিশেষ 

জ্ঞানলাভ হইল তাহা বলিতে পারা ধায় না। উক্ত 

উদ্টিদ উৎপাদনের প্রকুষ্ট প্রণালী অবগত হওয়া এবং 

কার্ধ্যতঃ উক্ত প্রণালী দ্বারা ফসল জন্মাইয়৷ তাহ! 

বিক্রয়োপযোগী হয় তাহা! দেখা আবশ্যক। 

সিংহল দ্বীপের পরীক্ষার্ষেত্র সমূহে এই প্রথাই জব- 

লন্বিত হইয়। থাকে । এতত্তি্ দেশীয় ফসলসমুহের 

চাষের প্রণালীতে যতদূর উন্নতি হওয়া সম্ভব তাহাও , 

সম্পীদনের জন্ত রিশের ঘর কর! হ্য়। বড় বড় 

রাঁগান-বাগিচা-স্থামীদদিগের সহযোগীতায় এক সঙ্গে 

টা 

অনেক শানে বই প্রণালীতে রা ধ্পা 
দিত হইয়া থাকে । . 

৫। আকাশের অথবা স্বাভাবিক জলের খ্ি 

নির্ভর না করিয়া কৃত্রিম জলসিঞ্চন প্রণালী অবলগন 

করিলে সিংহলে কার্পাস চাষ লাতজনক হইতে পারে 
কি না-_ইহা পরীক্ষা করাই মহা-ইলুপ্লালস্ কধি- 

ক্ষেত্রের প্রধান উদ্দেশ্য । এতগ্তিন ভবিষ্যতে এই 
ক্ষেত্রে রবার, কাকাও, প্রভৃতির চাষ সঘ্বন্ধে পরীক্ষা 
করারও কল্পন। রহিয়াছে । 

সিংহল 1২০১৪] (02175 এর 

উদ্দেগ্ত এবং কাধ্যসন্বদ্ধে স্ুলতঃ যে বিবরণ দেওয়! 

73021110 

'গেল,তাহা স্থচাকুরূপে সম্পাদিত করিতে হইলে সুদক্ষ 

বৈজ্ঞানিক কন্মচারীলমূহের আবশ্যক । সিংহল 
গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অর্থব্ায়ে কাতর নহেন। এই 

উদ্যান সমূহের কার্য্য তত্বাবধারণ করার জন্য, একজন 

স্থযোগ্য ডাইরেক্টর ব্যতীত এক একজন উপযুক্ত 

কীটতত্ববিৎ, রসায়নতত্ববিৎ, অপুম্পক উত্তিদতত্ববিৎ, 

বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ব অনুসন্ধান জন্ত একজন সুদক্ষ 
সহকারী প্রভৃতি নিযুক্ত রহিয়াছেন । ইহাদের 

মাহিনা, বন্ত্রাগার, পুস্তকালয় প্রভৃতির জন্য সিংহল 

গবর্ণমেপ্ট গতবৎসর ২১,৪২১২টাকা বার করিয়াছেন । 
এবং এই সমস্ত উদ্যানে মোট ব্যয় হইয়াছে 
১,১১,৪৫৩- টাকা । 

উভয় দেশের আয়তন এবং লোক সংখ্যা 

তুলনায়, ভারত অপেক্ষা সিংহল গব্ণমেন্ট যে কৃষি- 
উদ্যান তন্বের উন্নতি কল্পে অত্যধিক ব্যয় করিয়া 

থাকেন তৎসশ্বন্ধে কোন সন্দেহ মাইি। সিংহল 
গব্ণমেন্ট এবং নিংহল রাজকীয় উদ্যানের অধ্যন্গ 
ইহা স্পষ্টুই বুঝিয়াছেন যে, কেবল বৃক্ষাদির জাতি 

নির্ণয় প্রভৃতি লইয়। থাকিলে কাধতঃ বিশেষ উপকার 
নাই। *এ সশ্বদ্ধে তাহাদের উত্ভি'- এই রূপ $-- 
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_ ইহাদের ভাবার্থ এই রূপ। 
আজ কাল উদ্ভিদ্-তত্বের প্রধান অংশ উদ্ভিদের 

শরীরতত্ব। গত ৫* বৎসরে সার প্রদান, শস্ত- 
পর্যায় প্রভৃতি কৃষি সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিষয়ে আশ্চর্য্য- 
. কর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার কারণই এই 
স্টডিদ শরীরতত্বের বিশেষ আলোচনা । কিন্তু উত্ভিদ্- 
তত্বের অপরাপর অংশের ন্তায় এই অংশেরই যাহা 
কিছু নৃতন তত্বৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা! প্রধানতঃ 
ইউরোপের স্তায় শীতপ্রধান দেশে। শীত প্রধান' 
দেশের বৃক্ষ সমূহের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া 

উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি, বাহিক উত্তেজনার গ্রতিক্রিয়! 
অন্বন্ধে যে সমস্ত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা 
অর্বাংশে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে থাটে না। ম্থতরাং 

| গ্রীষ্ম গ্রধান দেশে পর্যবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের আলোকে 

তৎসম বিস্ৃত এবং পরিবন্তিত হওয়া আবশ্যক । 

»১,আমাদের মত্৪ তাই। লিংহলে গবর্ণমেন্ট যে 
পানী কাধ্য করিতেছেন তাহা অতীব. আশা- 
১ আর গত ৩৪ ব্থমরে সে আশা যে 

ভবিষ্যতে সফল হইবে, তাহারও ফির পাওয়া | 

গিয়াছে । আমর! উক্ত গবর্ণমেন্ট অনুষ্ঠিত পরীক্ষা 

লমৃহের সাফন্য হামন| করি। | ৫ 

অনার্ষ্টিসহ ফলগু জাতীয় আমন 
বা হৈমস্তিক ছোট্না ধান। 

আমরা গত বারে সাষান্তাকারে কযেকপ্রক্ষার 
আশু ও বোরো ধান্তের বিশ্বয় উল্লেখ করিয়াছিলাম 
মাত্র । এবারে হৈমস্তিক আশু ছোট্ন! ধান্তের 
বিস্তৃত বিবরণ সহ কৃষি-পিঁপান্থ পাঠকগণের মস্তি 
সাধনের জন্য সাধ্যমত প্রয়াস পাইব। বিশেষতঃ 
এই জ্যেষ্ঠ আষাঢ় মাসই: ইহার উপযুক্ত সময়। 

মরকার বাহাদুর দ্বার! বারি-পরিমাপক যন্ত্র সাহায্যে 
স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এদেশে গড়ে ১২" ইঞ্চি বর্ধার 
জল পতিত হইলে, তবে সর্বপ্রকার ধান্তের ফসল 
উৎকৃষ্ট হয়, নতুবা ষোল আনা ফসল উৎপন্ন হয় ন]। 
আর আজকাল যেরূপ খতু বিপর্যয় ঘটয়া, প্রায়ই 
অনাবৃষ্ি বাঁ অতি বৃষ্টির আধিক্য হেতু ফসলের হানি 

হইয়া থাকে, তজ্জন্ত আমাদিগের বিশেষ সতর্কতার 

মহিত কৃষিকাধ্য আরম্ভ করাই উচিত। পক্ষাস্তরে 

আমাদের বঙ্গীয় কৃষকের! যেরূপ অদুরদর্শীতার সহিত 
বার আন! রকম জমিতে পাটের আবাদ করিয়া, 

ধান্তের চাষ লোপ করিবার উদ্যোগ করিয়! তুলিয়াছে 

এবং ফলগু কিম্বা অফলগু জাতীয় ধান্তের নির্বাচন 

ন| করিয়া, কেবল সেই মাদ্ধাতার আমলের নিয়ম 

পদ্ধতি সহকারে একই জমিতে একই ধানের চাষ 
করিয়া! এবং জমীতে সার প্রয়োগ না করিয়া, ফসলের 
সার দিন দিন কমাইয়। দিতেছে, তাহাতে এ বিষয়ের 
একটা জাতি নির্ববাচনসহ্ নূতন পদ্ধতি করিয়া! দেওয়! 
নিতান্ত প্রয়োজন হুইয়! উঠিয়াছে। 



ৃ ধ্ষ খও। ওয় সংখ্যা | 

* ক্কষকের! পাটচাষে বিলক্ষণ লাভ পায়, কিন্তু বাস্তবিক 

শাভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ক্ষেত্রপতির কিন্তু 

মাত্র লাত থাকে না। সেলাভের অংশ মহাজন ও 

আড়তদারের! গ্রহণ করিয়া! থাকেন। এই চাষে, 

আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত বিস্তর পরিশ্রম এবং খরচ 
গড়িয়া থাকে ) কিন্তু ্ষকেরা শাবীরিষ পরিশ্রম ও 
টাকার দুদ আদৌ ধরে লা, কেবল উহার! আঙ্খিন 
কার্তিক মাসের স্ায় কৃষি-অন্থুপযুক্তকালে, মহান্ধনের 

নিকট এককালীন কিছু টাকা পায় বলিয়াই বিশেষ 
লাভ মনে করে। আর কৃষকেরা পাটের চাষের জন্ঠ 

গ্রতি বৎসর যেরূপ সংস্কারপূর্ব্ক পরিপাটি করে, 
ধাঁন্ঠের জন্যও যদি ভাঙ্গা! জমিগুলিকেও তদ্রুপ করিয়া 

ধান করে, তবে নিশ্চয়ই ধান্ত হইতেও উপযুক্ত মূল্য 
পাইতে পারে। কারণ, আজকাল, সকল প্রকার 

ফসলের মূল্যই অতিশয় মহার্ধ হইয়াছে । নিয়ে 
কথিত ফসলঘ্ধয়ের আঁয় ব্যয়ের মোটামুটী হিদাৰ 
প্রদত্ত হইল। 

বিঘা গ্রতি পাট 
গড়ে ৮ মণ উৎপন্ন 

জমির খাজনা গড়ে ৪২ হিঃ 

মাটী তোলা জল ও সার 1০ হিঃ ১০ট1 জন ২৫, 

বীজ /০ ১২. 

লাঙ্গল।* হিঃ ৮ খানা ২২ 

নিড়ানি | হিঃ ৮ জন ২২ 
. কর্তন ও ধৌত করণ।০ হিঃ ১২ জন ৩. 
শুকান ও বস্তাবন্দী ।* হিঃ ৪ জন ১২ 

' মহাজনের ধরাট /৫ সের *%* হিঃ1%০ 

রা মোট খরচ ১৬৮০ 

লাভ ১৫৪৮ | 

৪২. হিঃ ৩২২ 

খান বিথা প্রতি 
-*. শাড়ে ৮ মণ উৎপন্ন ১৬২ খড় ৪২. মোট ২৯, 

০: সাধারণ *লোকের ধারণা থাকিতে পারে যে,. জমির খাজন1 গড়ে ২॥০ 
বীজ ১॥ কাঠ! ধান ১-২ 

লাঙল ৬ খানা ।* হিঃ ১০ 

রোপণ ও পাত তোল! ৬ জন ১।০ 

কর্তন ও মাড়াই ১০ 

মোট খরচ ৮-২ 

লাভ ১২২ টাকা। 

সুতরাং থাঠকগণ এই হিমাব দৃ্ করিলেই স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিবেন যে, ক্ষেত্র পতি ক্লষকের ঘাস্তবিক 

কি পরিমাণে লাত থাকে? আর পাট চাষের অন্ 

কষকগণ এক বৎসর ধরিয়া যে ভাবে পরিশ্রম ও 

মাঁটী তোলা এবং সার, ধোৌতকরণ, ইত্যাদি প্রকার 
যে টাক! ব্যয় করে, তাহার অধ্ধেক পরিমাণও যদ্দি 

ধান্তের জন্য ব্যয় করিত, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই 
বিঘ৷ প্রতি ১৭ মণেরও অধিক ধান জন্মিত, অথচ 

লক্ষ লক্ষ মণ ধান ও চাউল বিদেশে চলিয়া! গেলেও, 

দেশের দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইত বই বাড়িত না। পাট 
চাষের যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! ছাড়াও 
কৃষককে, মাল বিক্রয় জন্ত কলিকাতায় যাইবার অন্ত 
গোগাড়ী ও নৌকা! ভাড়া, আড়তদারী, দালালী, 

মজুরী খরচা, বারওয়ারি প্রতৃতি বিস্তর খরচা বহন 
করিতে হয়, সুতরাং ধান্তের লাভাংশ অপেক্ষা কোন 

ংশেই অধিক লাভ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় 

কথা এই যে, এককালীন একট নির্দিষ্ট সময়ের মধো 

বহত্তর মুর লাগাইস্»। নিড়ানী ও ধোঁত করিতে না... 
পারিলে পাট পাওয়া যায় না, তজ্জন্ত অধিক লোকের 

প্রয়োজন বশতঃ কথিত মজুরীর হার অপেক্ষাও 
অনেক সময় দৈনিক ।%* আন! হারেও মুর ক্রয্ন' 

সে? অনেকের মনে যেন এরূপ ভ্রম না জন্মে যে, 
করিয়া কাজ করিতে হয়, তন্াং লাভ হব কি. 

পর 

আমরা এমন একটা উৎক্ ক্কযিজাত পণ্যের 
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চাননি বিশ রি রি টি জি সস হারিছ স১-এক্ল্ররস্বস, ৫৯৯৯ সই ০৯০২ ০৭০ তা, সিন 

রে বিরোধী, বাস্তবিক এদেশী, নন ছাচুগপ্রিয় * প্রস্তত 'হুয়।: এই জাতীর ধান্তেক্ কা মাঝারি 

.. কৃষকের! প্রধান খাদ্যশভ্ ধাণ্যের উপর তাচ্ছিল্য 

প্রকাশে দেশটাকে কেবল পাটের আবাদে ছাইয়া 

ফেলল, তজ্জন্তই এত রুথা বলিতে বাধ্য হইতে 
কইল। সামগ্ন্ত ভাব সর্ধ কালেই শুভ কর। 

ফল কথ! এদেশে আজকাল অর্থ এৰং খাদ্যশস্ত | 

উভগ্বেরই অভাব হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু কষকেরা 

বর্দি আরও নির্বদ্ধিতার সাহায্য করে, তবে বোধ 
হয় আর ১1৯৫ বংলর পরে আরও হাহাকার রব 

উঠিবে। অতএব এক্ষণে আমরা কয়েক প্রকার 

। হৈমস্তিক ধান্সের ফলগ্ড জাতীয় আমন অথচ আশু- 

ছোটুনা ধান্ের তালিকা প্রদান করিলাম, ইহারা 
'তিন চারি ই জল পাইলেও ভাল হইতে পারে, 

আর অধিক বারিপান্তে তো, আরও উত্তম হইবে। 

যথা! পেশোয়ারি, আকন্দী, লালপাটনাঈ, শরুনেউচি, 

চিংড়েতৃষী, রাষ্ধনীগাঁগল, হরকুন, কান্তিকে বালাম, 

মগাইধালাম, পর্ষশুবালি, নখেরকৃনী, ভালফুল, 

খাকৃতুলর্সী, ধাশমতি, কেয়াকান্ধী, দলকচু, পারিজাত, 

বাশফুল, সীতাভোগ, বাণীরাজ, কেয়ামৌ, গুড়ীমরিচ, 

'ধ্ফালজিরে, মাঝাব্রিবালাম, বহির গাজ, খলনী, 

'মেন্কী, ঘৃন্নী, কোমরা, খাট কোমরা, গোটাল, 

ছেলিদা গোটাল, জামাইলাড়,, মণ্ডেশ্বর, বুড়মণ্ডেশখ্র, 
আরমন্সদার, রাশপাত্তা, কুরমনি ও ভুধকলম, এই 

অমুদরায় অতি মিহি ফলন বিশিষ্ট আশুজাতীয় হৈম- 

স্ীক ছোটন! ধান। ইহাদের চাউলের পরিমাণ 

[িত্ত্ত অধিক হয় এবং শ্রাবণ মাসের ১৫ই তারিখের 

পরে. রোপণ করিয়। অগ্রহায়ণের ১৫ই মধ্যে ফশল 
পাওয়া বায়। ুতরাঁং গরিব গৃহস্থ ও কৃষক এবং 

গ্রবাদির পক্ষে অবময়ের জীবন রক্ষক অন্ন রূপে পরি- 

গণিত হইয়াছে 

কাধ: ,জুগন্ধযুক্ত, আর ইহাদের চাঁউলে পরমান্ন, 

. পোশাও, বং সাহেবদিগের [81910 1২1০০ র্য্ 

. এই সমুপাক্ম ধানের চাউল, 

স্মকম ও ধাগ্ের গাথনী খুব ঘনীভূত হয়। 'আস্থিন" 

মাসে মাঝারি রকম বর্ষা হইলেই শশ্ বেশ পুষ্ট এবং 

 চিটা শৃন্ত হয় ।-__শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী । 

আলুর রোগ। 

[717০ 5606ম[0015]1400561 1933-- 
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ভারতবর্ধীয় কষককুলেক মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা 
এই যে, ফসলের অল্পত৷ বা উহার অন্ত প্রকার গুণের 

নিকগ্ঘতার একমাত্র কারণ, হয় অনাবৃষ্টি নয় অতিবুষ্টি 
এ দেশবাসী ইউরোপীপ়গণ যাহারা দয়! করিয়া 

ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বদ্ধে কোনও রূপ আলোচন! 
করেন, বা সাক্ষাৎ ভাবে কোনও সধন্ধ রাখেন, 

তাহারা মনে করেন ফসলোতপত্তি সম্বন্ধে যাহ! কিছু 

ত্রুটি সে কেবল কুষকদিগের দোষেই হইয়া! থাকে । 

কিন্তু ফসলের নিকষ্টতা! বীজের দোষে বা গাছের 

রোগের জন্ত কদুর হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কেহই 
অনুসন্ধান করেন ন।। অবশ্ঠা জলবায়ু ও কৃষকের 

অবলঘিত প্রণালীর উপর ফপলের উৎকর্ষাপকর্ষ 

কন্তকট! নির্ভর করে। কিন্তু বিবেচনা ও পরীক্ষা 

করিয়া দেখিলে ম্পইই প্রতীয়মান হয় যে, ফসলের 

অপকর্ষতার প্রধান কারণ দূষিত ও রোগযুক্ক বীজের 

পুনঃপুনঃ ব্যবহার এবং তত্নিবন্ধান উৎপন্ন গাছের রোগ 

২। রেশম বিজ্ঞান ।-_-(৩১ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ। 
রেশমের পোকার চাষের পক্ষে এই পুস্তক 

খানি একান্ত প্রয়োজনীয় ইহা নটিঅ। 
মূল্য ১:০র স্থানে ১-২ টাকা মানা! 

কক অকিনী। 



(হম খণ্, ও সংখ্যা 
শখ চা নু ১০ 

ও অপকষ্টতা। কখনও কখনও ইহাও দেখা যায় 

যে, কোনও একটা বিশেষ রোগ ফসলের অপকর্ষতার 

কারণ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কৃষককুল এ রোগ 
দুর করিবার যে কোনও উপায় আছে তাহা সহজে 

বিশ্বাস করে না। ফারাক্াবার্দে গত কয়েক বৎসর 

হইতে প্রত্যেক বর্ষের রোগযুক্ত আলু পরবর্তী বর্ষে 
বীজ রূপে ব্যবস্থত হইবার জন্ত রাখিয়া দেওয়া হই-, 

তেছ্রে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়; ভাগ্যবাদী 
রুষককুল মনে করে যেএঁ রোগ দূর করা অনাধা, 
অজ্ঞতাই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়ী। 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরীক্ষা! দ্বার! দেখ! গিয়াছে যে, 

মে ফসলোৎপাঁদনে রোগ দূরীকরণার্থ অব্লধিত 
প্রণালী সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী তন্মধ্যে আলু 

একটা প্রধান। বোর্দে] মিকৃশ্চার ব্যবহার করিলে 

যে কেবল 1১6০901807015* নামক রোগ নষ্ট হয় 

তাহা নয়) পরীক্ষা দ্বারা ইহাঁও দেখা গিয়াছে যে 

যদ্দি উক্ত রোগের অস্তিত্ব না থাকে তাহ! হইলে 

73010590স. 011369191 ব্যবহার করিলে, আলুর 

আয়তন ও ওজন বৃদ্ধি হয়। অধিকন্ত এই কারণে 

যে মূল্যাধিক্যে আলু বিক্রীত হয়,তাঁহাতে 13070988: 

1114ঘ16 বাবহার করিবার সমুদ্ধয় খরচ পোষাইয়া 

যায়। বস্ততঃ ফ্রান্স, বেল্জিয়ম ও আমেরিকার 

অধিকাংশ আলু-উৎপাঁদনকারী প্রদেশে 13০0020%. 

₹. 71710100019 ₹টিপি রোগ, টিপের ন্তায় 
একপ্রকার দাগ ধরা। 

1 130:069705-17150015-বোর্দে মিকৃশ্চার 

৪০ গ্যালন গরম জলে ৬ পাউগড তু'তের গুঁড়া, ৪ 
পাউণ্ড চুধ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া এই আরক প্রস্তুত 
হয়। এ আরকে এক থণ্ পরিষ্কৃত ছুরিক! ফলক 
একু মিনিট কাল ভুবাইলে ঘদি ছুরিক! ফলকে কোন, 
ন্ধপ দাগ না ধরে তবে আরক ঠিক প্রস্তত হইয়াছে 

- জীনিবে-কিস্ক বদি দাগ ধরে তাহা হইলে আরোও 
চুণ মিশাইতে হুইবে। 

০ টি 

সপ সা শি শি পা হি সি পপ পা পপি ৯৭1 পাপাস্পিিপী শা সপস্টিসিপিপসসি ৮ - পা পাসের শীত সপ পতি সা সত পিক শপ পা ০ ০ সখা উতর খাস পরপর শা ৮৯ শিপ ওলা পা রঃ ০ রি - ৪ বম সিসি এবিসি 

[1650 ব্যবহার কর! : আলুর চাবের আক্রীভূত। 
কিন্তু ভারতবর্ষে গে আলুর চাষে 73070924% 811য- | 

(05 ব্যবহার করা দেশ ব্যাগী হইবে ভেস্তুতঃ 

নিকট ভবিষ্যতে) সে বিষয়ে আশা অতি অল্প । তবে 

সখের বিষয় এই যে, 13087000115 [11015 

ব্যবহার করাই, রোগের প্রভাব দুর করিবার এক 
মাত্র উপায় নহে। উপযুক্ত বীঞ্জ জালু নির্বাচন, 

ইচ্ছামত জল সেকের ব্যবস্থা ও গাছের সাধারণ 
স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ধিবিধ প্রণালী ও উপান্ন অবলম্বনের 

দ্বারাও রোগের গ্রাদভাব দূর কপ! খাইতে পারে, 

এবং বট্লার সাহেবের মতে এদেশে উত্ত্ধপ ব্যবস্থা. 

অবলম্বন করাই বিশেষ আশাগ্রব। 

গত বৎসর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিয দেশ হইতে 

আনীত রোগযুন্ত আলুশাকের পরীক্ষা করিয়! 

730611 সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 

আমাদের দেশে সর্বত্রই এক প্রকার না এক প্রকার 

আলুর রোগ বর্ডমান। বঙ্গদেশ, আসাম, পুর্ব 

হিমালয় প্রদেশ ও নীলগিরি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত জল! 

প্রদেশে 11550901000015 নামক ছাতার (01065) 

গ্রাহুর্ডাব দৃষ্ট হয়। অপরদিকে দাক্ষিণাত্য, গুজরাট 

প্রভৃতি অপেক্ষরুত শুক প্রদেশ সমূহে “32781 

1157* নামক রোগের প্রাদুর্ভাব । এই ছুইটা 

রোগেরই সর্বাপেক্ষা বেণী প্রাহুর্ভাব দেখিতে পাওয়া 

মায় ; তবে ইহ! ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার রোগ 

দেখিতে পাওয়া যার। পুর্ব্বোক্ত হুইটা রোগের মধ্যে 

প্রথমটীর ব্যাপ্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ) ব্সদেশেন/ 

সমতল ভূমিতে উহার প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ প্রতীয়ম নন 

হইতেছে। দ্বিতীয়টার ব্যাপ্তি কিন্ত খুব কম বৃদ্ধি 

পাইতেছে। বহ্ধদেশে যদিও ইছা কয়েক বৎসর. 

* , 1321515 111170-ব্যাঙ্গল ব্রাইট, ইহাও, 
এক প্রকার টিপি রোগ-_তবে দ্াগগুলি একটু বড় 
গড় হয়। | 



পাপন পিন আই কসম ২, 

আধাঁঢ়; ১৩১১ 
এইডা ৭ ৫ লস ও তাপ ০ পি পিপি ২৪ পা “উন এপ্স ৬ বস এল 

পুর্বে আনীত হইয়াছিল, বঙ্গদেশে কিন্তু ইহা স্থাযী- 
ভাবে প্রতিপত্তি লীভ করিতে পীরে নাই। ভিন্ন 

ভি রোগের চিকিৎসা! বিভিন্ন প্রকার সেই জন্য 

রোগ নির্দেশ কর! সব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীগস। এই 
নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রোগের লক্ষণ সমুহ পশ্চাল্লিখিত 

হুইল। অনেক স্থলে অণুবীক্ষণের সাহাযা ভিন্ন রোগ 
নির্দেশ কর! অতিশয় কঠিন । স্থৃতরাং সন্দেহ স্থলে 
বিজ্ঞ লোকের মত লওয়৷ উচিত। 
| নিয়ে প্রথমতঃ [1)0131107012 ও পরে 132711- 

£1০ 1112 নামক রোগদ্য়ের স্বরূপ, নিবারণের 
উপায় প্রস্ৃতি প্রদত্ত হইল। পরে ভারতবর্ষে প্রচ 

লিত অন্তান্ প্রকার আলুর রোগের বিষয়ও সামান্ততঃ 
বিবৃত হইল। 

১। 010/001)1)01)015 

রোগের ইতিহাস । 
এই রোগের প্রাছর্ভাৰ ইউরোপে সর্ব প্রথম 
১৮৪৫ ুষ্টাঝে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ 
সালে রুষিয়। হইতে পশ্চিম কানাড৷ প্রদেশ পধ্যস্ত 
শর্বন্র এই রোগ প্রবল ভাবে দেখ! দেয় । এ বং- 
সরের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলগ্ডে একটী মাত্রও নীরোগ 
আলু পাঁওয়! যাঁয় নাই বলিয়া কথিত আছে । সর্ববা- 
-পেক্ষা কিন্ত আয়র্াণ্ডে এই রোগের প্রবলতা বেশী 

অনুভূত হইয়াছিল । ১৮৭৯ খৃষ্টাবে আয়র্লযাণ্ডে 

এই রোগের প্রাবল্য আবার বেদী অনুভূত হইয়াছিল, 

উহাতে প্রায় ৬,০*০,০০০ পাউও ক্ষতি হইয়াছিল। 

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে যে যে দেশে এই রোগের প্রাহূর্ভাব 
হইয়াছিল, গেই সৈই প্রদেশে এখনও ইহার অস্তিত্ব 
লক্ষিত হইয়া থাকে। তবে এক আয়র্লযাণ্ড ব্যতীত 
সকল দেশেই ইহীর প্রকোপ কমিয়া আসিয়াছে; 
বং আমেরিকায় বিশেষতঃ ইহার প্রাবল্য খুব কমি 
নাসিয়াছে।, 1. 

“পন্ন করেন। 

রর (00955) সহিত এই রোগের স্বর 
সর্ব প্রথম [1070106 ও 13911167 সাহেব ১৮৪৫ 

খৃহাবে প্রদর্শিত করেন। কিন্ত তাহাদের মত তদা- 
দীন্তন লোকের গ্রাহা হয় নাই। 

(55501 02 1381 পুনর্বার এ মণ প্রচার করেন 

এবং ফাহার মতের যাথার্থ্যগ্তাও সর্বতোনভাবে প্রতি- 

ইহার পুব্বে ১৮৬৩ অবে তিনি এই 

মত আর একবার প্রচার করিরাছিলেন। ্ 

ভারতবর্ষে নীলগিরিতেই প্রথমে এই. রোগের 

আবির্ভাব লক্ষিত হয়। নীলর্গেরি কৃষি ও উদ্যান 

সোসাইটীর সম্পাদক মহাশয় ১৯০২ সালের আগষ্ট 

মদের ১৯শে ভাঁরিখের চিঠিতে 73401 সাহেবকে 

লিখিয়াছেন £-- 

৫102 0156750 15 170 008100 (1) ০012- 

১৮৭৬ অন্দে 1০- 

17900 11151) 1১01260 0115116 0805৫ 05 ৪, 017 

6005, 10109505917 17001590 078 (10058 1)1115 

(01 01০ 1925 29 0০. 30 56215 05139901811 

01) 6৮৪ 19৮-11176 018110060 32101) 191)05. 

00171076% 191)0 210 ৬10) (02191811) 5019005 

১৪৩৫ 006 09117953 15 096 11019, 01)09501) 

[০৬ 

1001১91650 001915102৮০ 9০61) 07900217161 

09179181190) 0158859 15 17701685116, 

170:900090 217৫ [00908005000 1195 10001 11)- 

সরল কৃষি-বিজ্ঞান। 

বঙ্গীয় কষিবিভাগের আঃ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন্, 
জি, মুখাজী, র.4.,-0,8:8,0., & ঘ.0.4,5., প্রণীত 
ভারতীয় কৃষিসদ্ধ একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্ত। 

কৃষিশিক্ষার্থ ছাত্রদিগের 'ও ধাহাদ্দের চাষ আবাদ 
, 'আছে তাহাদের পক্ষে বিশেষ. প্রয়োজনীয়, মূলা ১২। 

(শিশুই: প্রকাশিত হইবে এখন হইতে গ্রাহকদিগের 
নাম রেজিষ্টারী কর! হইতেছে) কর্ধক' নিফিসে 'আবে- ্ 
দন করুন। | 



&ম খণ্ড। ৩য় সংখ্য! | | 
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(70 2.0090155- 

ইহার ভাবার্থ এই 

নীলগিরিতে ঘে আলুর রোগ দৃষ্ট হয়, তাহা আয়- 
ল্য/ও দেশের সাধারণ আলুর রোগ হইতে বিতিন্ন 
»য়। ইহার মুল এক প্রকার (80045 ( ছাতা ), 

নীলপিরিতে এই রোগ প্রায় ২৫৩০ বত্দর হইতে 

দৃষ্ট হইতেছে। নিচু ও জলা ভূমিতে এই রোগের 

প্রভাব অধিক অনুভূত হইয়া থাকে । নুতন জমিতে 

উত্তম বীঞ্গ বপন করিলে, ক্ষতি অতি সামান্ত হয় বটে, 

কিন্ক লাদারণতঃ এই রোগ উত্তবোন্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

ভিন্ন দেশ হইতে আনীত বীজ-আলু ( €5৩19 ) 

কিম্বা ভিন্ন দেশ হইতে আনীত আলুর বীজ বপন 

করিলে ছুৎপন্ন চারাতেও রোগ দুষ্ট হয়। তবে 

একেবারে নূতন জমিতে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিতে পারিলে 

এই রোগের হাত এড়াইতে পার যায়। 

এ রোগৎ্পত্তিকারী ছাতা (68165) এত 

শীশ্র ব্যাপ্ত হয় যে, সচরাচর কোনও ক্ষেত্রে এই 

রোগ একবার প্রবেশ, করিলে রাসায়নিক কোনও 

ধ্রকার দ্রব্য মিশ্রিত জলসেক বা অগ্ত উপায় দ্বারা 

তাহার দূরীকরণ এক প্রকার ' অসাধ্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়। 

কুষক। 
এসি "৯৯০ সস নাত ্থা্্পজপি «৮০৮ ৮০ ০১২৮ পিসি পি সি শর ৩৯ পইরা পাম সনি সর ০৮৪ পি সি 

সার প্রদান ও উচ্চ অঙ্গের চাষ দ্বারা গাছের 
অবস্থা উন্নীত করিয়া উহ্হাকে এই রোগের আক্রমণ 

সহ্য করিবার উপযোণী. কর! ভিন্ন কফিপাতার 

রোগের স্তায় এই রোগের ও অন্ত চিকিৎস! নাই 
বলিয়া বোধ হয়। 

নীলগিরি পার্বত্য এদেশে আলুর যে রোগ ষট 

হয়, তাহা বলার সাহেবের মতে 101710101/07012, 

য্দিও উটাকামণ্ডের নিকটবন্তী প্রদেশ সমূহে আর 
এক প্রকার রোগও দৃষ্ট হয়। এই মত পরিপোধক্ষ 
করিবার প্রধান কারণ এই যে, উক্ত রোগ, আলু 

, হইতে বিলাতী বেগুণের €09)860 ) গাছেও ব্যাপ্ত 

1710) 00131070183 এই রূপ বিলাতী বেগুণে হয়। 

ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু ভারতবর্ধীয় অপর প্রকার সাধারণ 

আলুর রোগ--1351010 31101) ব্যোঙ্গল ব্লাইট)-_ 

বিলাতী বেগুণের গাছ আক্রমণ করে না। 

11511 5010-001616081681281 ১০০৪০ বু 

সুযোগ্য সম্পাদক মরগ্যান সাঁহের বলেন যে ১০০. 

ভাগ জলে ৫ ভাগতূঁতে -গুলিয়৷ সেই জলে আলু বীন্গ 
ভিজাইয়া লইলে, এই রোগ প্রভাব কতকট। 

প্রশমিত হয়। এই রোগের আক্রমণের পর. যখন 

আনুগাছের ডাট! গুলি'নেস্কিয়া পড়ে, তখন গুড 

গদ্ধক ছড়াইয়। দিয়াও তিনি কতকটা 

প্ইয়াছেন । একই ক্ষেত্রে, পুরাতন রোগযুক্ু 

গাছের বীজ পুনঃপুনঃ বপন করাই, নিলগিরি পার্বত্য 

প্রদেশে এই রোগের প্রাবলোর প্রধান কারণ বলির! 

বিবেচিত হয়। আলু গাছের জীবনীশক্তি ও রোগা-. 

ভ্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি অক্ষু্ রাখিতে | 

হইলে, পুনঃপুনঃ নুতন বীনের* ব্যবহার: অত্যন্ত ৃ 

প্রয়োজনীয় । 

বতদূর জান! যার তাহান্কে বোঁধ হয়. যে-বিলাত 

হইতে আনীত আনু-বীজ :হইতেই এই রোগ সর্বা- 

সা টিনা রি বাঃ গন 

স্মিথ সার এটি চল্রিপরনস্তজও াদ্স্তিটি জত ৪ চা ৬০ 

উপকার 

সী 



মাসির 

তিন 
৭৩৮ লা? 

শি ছি তত 
রনি 

রে তত 
্ ০৭ ৭ 

প্রবর্তনের পর আনীত হয়। জেনসেন্ সাহেব 

: পরীক্ষা 'ছার! প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ৭% ডিগ্রি 
:ক্ষার্ণহীট তাঁপমানের অপেক্ষা উচ্চ তাপের প্রভাবে 
ঢা বেশীক্ষণ রখিলে 1215560191)015015 সমূলে বিন হয়। 

ৃ ই কারণে পুর্বে আমেরিকা হইতে আনীত বীজে 
থে রোগ থাকিত তাহা উপ প্রদেশ দিয়া যাইবার 
(সময় নষ্ট হইয়া যাইত। এক্ষণে কিন্ত সময়ের অল্প 

হেতু এ স্থান দিয়! যাইবার সময় পূর্বোক্ত ছাতা 
(593) একেবারে নষ্ট হয় না। অষ্রেলিরা ও 

ইউরোপের মধ্যে বহদুরব্যাপী গ্রীন্ন গ্রধান সমুদ্ব; 
এই ছেতুই বোধ হয় অস্ট্রেলিয়ায় এখনও তী রোগ 
খা রশ করে নাই। অষ্ট্রেলিয়া এক্ষণে যে আলুর 
রোগ দৃ হয় তাহা 1১10901)00015 নয় কিন্তু 

এক প্রকার কীটানুর (138001010 ) দ্বারা উৎপন্ন, 

সে বিষয় [7০7 সাহেবের দ্বারা প্রতিপা্িত 
হইয়াছে । 

_- নীলগিরি পার্বত্য প্রদেশের পর দার্জিলিঙ্গে এই 

রোগ ১৮৮৩ খ্রীষ্ঠাবে সংক্রামিত হয়। ইহার কিছু 
পুর্বে এরস্থানে বিলাতী আনু প্রথম আনীত হয়, 
এবং তাহার ফলেই এই রোগের প্রাছুভাব হয় 

দার্ষিলিঙ্গ হইতে এই রোগ সিকিমে এবং পরে 
নেপালে ও ভুটানে ব্যাপ্ত হয়। বর্তমান সময়ে এই 

রোগ পূর্ব্ব হিমালয় প্রদেশ হইতে পশ্চিমে [911- 

1785817 রাজ্য (ইহা মিমলার কিছু উত্তরে ) পধ্য্ত 
এবং পুর্ব আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । 

যে দেশে 77691107015 রোগ একবার সং- 

রমিত হইয়াছে মে দেশ হইতে, যে বৎসরে রোগের 
প্রাহর্ডাব অত্যর্প সে বৎসরেও বীজ আমদানী কর! 

যে বিপজ্জনক তাহার ছুইটী প্রধান কারণ লক্ষিত 
ছ -প্রথমত যে দেশে 101860127100018 একবারে 

অধেদ কাছে সে দেশ হইতে ইহা সহজে যায় 

সু রোগ ব্দিপ আমেরিকা! হইতে কলের নদ 

| এ |] আধা, ১৩ ১১ | 

না | তবে বে প্রতি ব বৎসর যে যয়োগের প্রকোপ (সমান, 

হয় না তাহার কারণ এই ষে প্রত্তি বংসর এ রোগের 

প্রবলোর অনুকুল অবস্থা বর্তমান থাকে না। য়ে 

বৎসর অবস্থা অনুকুণ সেই বৎসরেই ইহা ভয়ানক 
ভাবে দেখা দেয়। অন্ত বৎসরেও কিন্তু ইহা অল্প 
বিস্তর ভাবে বর্তমান থাঁন্ে ) এই কারণে যে বৎসরে 
(রোগের গ্রাবল্য আদৌ লঙক্ষিত হয় না সে বৎসরও 

এক একটা আদুতে কিন্ত এই রোগ দৃষ্ট হয়, এবং 
রপ্তানীর সময় পোগ-ছই আজিও নীরোগ আলু হর 
হইতে চিনিবার কোনও সুবিধা হয় না। দ্বিতীয়তঃ 

বপনের মময় ও সচরাচর ভাঙ দন্দ আলু বাঁছ! হয় 

না। ছোট ছোট আনু সমস্তই আস্ত পৌতা। হয়; 
স্থতরাং উহাতে রোগ আছে কি না তাহা জানা যায় 
শা। অধিকন্ত অনেক সময়ে বড় বড় আলু রোগ 
ছুট হইলেও কর্তন করিলে উহার ভিত্তরু কাল রঙ্ব 
দেখিতে পাওয়া যার না । 

আগামে এই রোগ ১৮৮ সালে প্রথমে দৃষ্ট হয়। 

১৮৯৯ ও ১৯০২ সালে রোগের প্রকোপ 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় । ১৮৯৯ মালে গবর্ণমেণ্টের কৃষি 
পরীক্ষাক্ষেত্রে 13070080 21150915 ব্যবহার করায় 

সুফল লাভ হইয়াছিল। আসামের 0.800 [5০০৭৪ 
8৪110 40110810515) কৃষি-বিভাগের বিবরণী 

গাঠে দৃষ্ট হয় যে, অপর প্রদেশ হইতে আনীত বীন্ব 
হইতে উৎপন্ন *চার! কয়েক বৎসর রোগাক্রমণ দুর 
করিতে সমর্থ হয়। শেষে কিন্তু উতারাও আক্রান্ত 

১৮৮৭) 

ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোনিয়েসন হইতে প্রকাণিত। 

১। বিলাতী সবজী চাষ ।-_ 07 215০068] 
08102110হি 181৮ 1, ৬মম্মথনাথ মিত্র 

বিএ, এফ. আর, এচ, এস; প্রণ্নীত। কপি, 
সালগম, গাজর, বাঁট' গ্রভৃত্বি বিলাতী 
সবজজীচাষ প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আছে। . 
মুল্যঃ* স্থলে ।০ জ্ঞানা, বাধাই ।%* আন+| 



ধুম খণ্ড, ওয় সংখ্যা । 

হইয়া থাফে। সিকিম হইতেই বোধ হয় আসাম 
সংক্রামিত হইয়াছে। 
*. নেপালেও এই রোগ প্রবেশ করিয়াছে 0517 
10390) সাহেব ১৮৯৭ গ্রীষ্টাৰে কুমাযুন ডিদ্রীন্টে এই 

রোগের অস্তিত্ব দেখিয়াছেন। 

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে নীলগিরি পার্বত্য 

প্রদেশ ছয়ের মধ্যস্থিত সমভল ভূমিতে 122550015- 
(1১08 নামক আলুর রোগের অস্তিত্ব গত বৎসর 
প্রথম ৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত। ১৯০২ সালের 
১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখ যুক্ত চিঠিতে বন্গদেশের 
1,917 [২০০০+05 2170 22110816575 বিভাগের 

স্থারী ভাইরেউই মহোদয় শিবপুরের রাজকীয় 

উদ্যানের সুপারিষ্টেণ্ডে্টে সাহেবকে লিখিয়াছেন, 

যে হুগলী ডিষ্বীক্টের স্থানে স্থানে এক প্রকার ভয়ানক 
আলু রোগের প্রাহুর্ডাব লক্ষিত হইতেছে । 130167 

সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে এ রোগ চ1১%- 

(011707012 দ্বারা উৎপাদিত । 

বঙদেশে 11751011705015 রোগের প্রাহর্ভাবের 

বিষয় 13918 টব, 0. 0109 01)915 মহাশয় স্থানীয় 

তাবে তারক করেন। তিনি পরে দাজ্জিলিঙে 

গিয়াও উক্ত তর রোগের বিষয় পরীক্ষা করেন। 

তাহার প্রস্তত বিবরণী পাঠে দৃষ্ট হয় যে শ্রীরামপুর 
মবডিভিসনের অন্তর্গত সিঙ্গুর থানা হইতে হুগলীর 

কলেক্টর সাহেব কর্তৃক, ১৯৯২ সালের ৩০ শে 
জানুয়ারী তারিথে এই রোগের প্রাহূর্ভাব সম্বাদ প্রথম 

প্রচারিত হয় । নিম্ন বঙ্গের আলুউৎপাদনকারী 
প্রদেশ সমূহের মধ্যে হুগলী ডিট্রীক্ট প্রধানতম । এই 
ডিস্বীহটের মধ্যেই রোগের প্রাহূর্ভীব আবদ্ধ ছিল। 
রর্ধমান ও ২৪ পরগণায় এই রোগ লক্ষিত হয় নাই। 

সিঙ্গুর থানায় এই রোগ প্রথম দৃষ্ট হয়) তথা, 
হইতে ইহা হরিপাল, ধনেয়াখালি ও চণ্ডীতলায় 
বিস্তৃত হয়। .জগৎবল্লভপুর ও আমতাতেও কতক 

১৭ 

শা সস সপ্ত ৬ 

পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়। মগ্রাতে এই রোগ ণ 
নাই। 

প্রথমে ১৮৯৯-১৯** সালে, ফিশ্ুর ও চা | 
অন্তভূক্ত কয়েকটা ক্ষেত্রে এই রোগ দৃষ্ট হয়। এ 

বৎসর ক্ষতি অতি যৎসামান্ত হুইয়াছিল। পর বৎসর 
ক্ষতি আরও বেশী হয়, এবং হুরিপাল থানাতে ও 

ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত হইয়াছিল এবং অনেক স্থলে 

শতকরা ৫০ হইতে ৭৫ ভাগ আলু নই হইয়া গিয়া 

ছিল। বস্ততঃ অনেক স্থলে বিথ প্রতি কেবল মাত্র 

১৫ হুইতে ৩০ মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছিল । (সচরাচর . 

বিঘা প্রতি ৫০৮০ মণ আলু উৎপন্ন হ্য়। ) ১৯০* 

সালের পুর্বে এই রোগ বঙদেশে ৃষ্ট হস নাই।: 

ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে আর এক প্রকার আলু 

রোগে বিশেষ ক্ষতি হ্ইয়াছিল। উহা! সম্ভবতঃ 
1391615 731101)% বা এই রোগ ফিস্কুর থানায় “ধসা” 

না “মণ্ডক” বলিয়া অভিহিত হয়। চগ্ডিতলায় ইহা 
“তিপি* নামে প্রচলিত। নালিকুলে ইহার নাম 

“তপাধর1”, অনেকে ইহাকে *মরমরিয়া* বলিয়া 
থাকে। 

বাবু নিবারণচন্ত্র চৌধুরীর বিবরণী পাঠে দৃষ্ট হয় 
যে নিম্ন বঙ্গে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার 
আলুর চাষ হইয়া থাকে £-- 

দেশী, পাটনাই (এই আলু সর্বাপেক্ষা অল্প 
মূল্য ), নাইনিতাল, আম্বালা ও বোম্বাই। মাইনি- 
তাল, দেশী ও পাটনাই এই তিন প্রকারের আলুই 
রোগাক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নাইনিতাল ' আলুই 
সর্বাপেক্ষা বেশী। ্ 

সচরাচর কুয়ক তাহার টিটি ক্ষেত্র রবেই 
আলুর চাঁষ রৎসরের পর বৎসর: করিক্না থাকে ।. 
যেনে ক্ষেত্রে গত বৎসর আন্ুর চায় প্রথম কর! 

হইয়াছিল; সেই সকল ক্ষেত্রে রোগারুমণ জপেক্ষা* : 

রত কম হইয়াছিল। হুগলী ডিটীতটের লালুম ৫. 
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“আধীছ় ১৩১ ১ 
০০৫৪৬, চাস সিটি সিমলা 

'সচরর খা প্রতি ৫1১১ মণ রেড়ির শরের সার 

৩:৫০ ম্থ পচা গোবরের সার প্রদত্ত হইয়৷ থাকে। 
হে এক বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের সমতল ভূমির 

আর কুত্রাপি এই রোগ দৃ হয় ন। 

সমতল ভুমিতেই এই রোগ স্থায়িভাবে ফিরূপে 

ব্দেশের 

অধিকার করিল তাহা! বলা বড় কঠিন। কারণ 
বঙ্গদেশে শ্রীক্নকালের কয়েক মাসের তাপে 19 
9012001018 দিগম5 একেবারে মরিয়া যায়। 

'জেনসেন্ সাহেব বলেন ডিক্রি 

(65150,510) তাপে ৪৫ ঘণ্টা রাখিলেই এঁ [8705 

মরিয়া যায়। সম্ভবতঃ রুষকেরা যে ভাবে এক 

বৃৎসরের আলু পরবর্তী বৎসরে বীঙ্গরূপে ব্যবহৃত হই- 

ৰা অন্ত রািয়! দেয় তাহাতে তাহারা! এ পরিমাণ 

শাুভ খপ তাত্ধ। & 41৮ ৮৬১১৫ ৮৫৮ 

| তাপ প্রাপ্ত হয় না। যাহা হডক ভবিষাতে ভারত 

বর্ষের কোনও প্রদেশই যে এই রোগের আক্রমণ 

হইতে একেবারে মুক্ত থাকিবে, ইহা নিশ্চয় রূপে 

বলা যায় না। 

১০৪ - ৯০৫ 

পাটের চাষ। 

 শশ্পধ্যায় যদিও অন্ঠান্ত ফসলের শ্ভার পাটের 

কোন নিষ্ধীধ্য পরিক্রনন নাই তত্রাচ মটর কলাই 

উঠাইয়। লইবার পর সেই জমীতে পাট বুনিলে অধিক 

রঃ কদর হয়। কিন্তু সঢারাচার পাটের জন্দীতে আর 

কোনও ফসল না দিয়া বংসর বৎসর কেবল পাটই 
৪ হইয়া থাকে। 
জমি ।-_সকল রকম জমীতেই । প্রায় পাট ভইয়া 

. বা । বসত বাটার নিকটস্থ উচ্চ দোরসা দ্রমীতেই 
-ঝাহীতে, 'সদাবর্ধবদ1। অন্ত ধান্তের টাষ হইয়া থাকে 

_ আহাতে পাটের "চাষ উত্তম হয়। ১:হইতে'৩ ফিট 
: খর্থাস্ত আবদ্ধ জল যুক্ত নাবাল জমীতেও পাটের চাষ 

এ ৩৩ ভি বি কি টির & 

পাপা 

১ আসপ পীপশসীজিজ জে ৯ উজ 

০০০ কু 

উত্তম হয়।.. কাঁকর মিশ্রিত পাহাড়ে অমীতে পাটের, 

চাষ লাভজনক নহে। 

গল বায়ু ।--উষ্ঃপ্রপ্ান দেশে ভিজা নহীতে 
এই চাষ উত্তম রূপে হয়। | 

জমী প্রস্তুত করণ।--যে সকল নিচু জদী প্রথম 

বর্ধায় ডূবিয়া যায় তাহাতে যর্দি পাটের চাষ করা হয় 

তাহা হইলে শীতকালে হাণ দ্বিয়া সেই সকল জমী 

প্রস্তুত করতে হয়, এবং ফাল্তণ চৈত্র মাসে তাহাতে 

পাট বুনিতে হয়। আর যদি উচ্চ জমীতে পাট 

বুনিতে হয় তাহা হইলে বর্ষ আরম্ভ হইলেই তাহাতে 

হাল ব্দওয়! আবশ্তক, কারণ বৃষ্টির পুর্বে এ সকল 

জমীতে পাট বুনিলে জলাভাবেব তাহারা মরিয়া যায়। 

জমীতে- জুরিত' াতিনু” এফাহার করিয়া হাঁ দিয়া 

সর্বনুদ্ধ ৫ বার হাল দিলেই হথেঈ হয় । পাট চাষের 

জন্ত গভীর খনন ও মাটী গুঁড়াইয়া ধুলার মত করা 
নিত্যন্ত আবশ্তক। কর্ম যুক্ু জমীর ঢেল1 দকলও 

ভাঙ্গিয়৷ দিতে হয়। এই রূপে জমী প্রস্তত করিতে 

হইতে প্রথমে শিবপুর লাঙ্গল দ্বারা একবার হাল 

দিঠে হয়, ও পরে তাহার উপর ৩।৪ বাঁর দেশীম় 
লাঙ্গল দ্বারা হাল তে হইবে। হাল দেওয়া শেষ 

হইলে জমীর সমুদয় আগাছ। কুগাছ' তুলিয়া পুড়াইয়া 

ফেলিতে হয় 5. 
এ সপ ৮ ০ উকিল পা সপসীস্পিন অসি ৭ পাপ সপ পক পপপস সা পি আগ শী জিত 

৪1 রসায়ন পরিচয় শিবপুর কলেজের 

কুষি-ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত, বঙীয় কৃষি-লিভাগের 
কম্মচারী প্রীনিবারপচন্ত্র চৌধুরী প্রণীত । 
মৃত্তিকী-পরীক্ষা, মার প্রয়োগ, শম্য-পধ্যায়, 

সব্বপগ্রকার খংদয ও তাহার রাপায়নিক 
বিশ্লেষণ, ন্েতসার, পাবান, শর্করা প্রস্থ 
প্রণালী প্রভৃতি কৃষি-রসারন সঙ্বদ্ধীয় .যাব- 

তীয় বিষয় এই পুন্তকে বিশেষরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-সস্বন্ধে ইহা 

অত্যাবন্তুকীয় পুস্তক । মুল্য ১২ টাকা । *- 
কষক অফিস 



রয় খণ্ড ওয় সংখ্যা) 
খ্ি 

সার।-_-যে সকল জমীতে নদীর পলী মাটা পড়ে 
তাহাতে কোনও সার দিতে হয় না। অন্তান্ 

জমীতে গোবরসার দিলেই যথেষ্ট হয়। বদ্ধমান 

পরীক্ষণ চাষে দেখা গ্রিরাছে যে পাট চাষে বিঘ। প্রতি 

৫০ মণ গোবরসার দিয়! 'অন্ান্ত সার অপেক্ষা 

অধিক লাভ পাওয়! যায়। তজ্জন্ত গোবর সার এই 

'চাষের পক্ষে প্রশস্ত | রি 

*বপন প্রণালী ।--ফান্তণ হইতে টোষ্ঠ মাস 
পর্যন্তই পাট বুনিবার ঠিক সমস্ব। জমীতে উত্তম 

রূপে হাল দিয়া, সযুদান আগাছা কুগাছ বাছা 

মে দিন বাতাসের জোর কম থাকিবে সেই দিন বীজ 

বুনিতে হয় । কোন কোন ?লায় বিঘা প্রতি/২ হঈতে 

+৪সের পথ্যস্ত বী্ধ বুনা হইয়া থাকে, কিন্ত সাধারণতঃ 
১৯ ভইতে ১২ সের পধ্যপ্ত বুনিলেই যথেষ্ট হয় । বীজ 

বুনিবাধ সমল তাহাদিগের মাটীর সহিত মিশাইয়া 

বুনিলেই ভাল হয়। বপনকারীকে জগ্গীর লন্বালম্বী 

৪ আড়াআড়ী যাইস্া খীক্ম বুনিলেই হয় অর্থাৎ 

বপনকারী বীজ ছ'াইতে ছড়াইতে একনার পুর্ব 
হইতে পশ্চিমরধিকে যাইবে সমুদায় জশীতে সম্ম্ 

ভাবে বীজ পড়িবে বলিয়। পুঙ্ধ এই রূপ করা আঁবশ 

তন্ন্ত এই নিয়মটীর উপ্প বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। 

বীজ বুনিবার পর তাহাদিগকে উত্তমরূপে মাটী চাপা! 

দিবার জন্ত একবার মই দিতে হয়। 

পাট বুনিবার পর জমীর পাট ।-_বাঙ্গাপায় প্রা 

সকল স্থানেই বীজ বুনিবার পর তাহার জঙ্গলাদি 

তুলিয়া ফেলা ব্যতীত আর কোনও কাধ্য করা হয় 

না। বীজ বুনিবার ১৫দিন পরে ধখন গাছের শিক 

মাটীতে বসিয়া! যায় তখন বিদার দ্বারা মাটা আলগা 
করিয়। দেওয়া ভাল। কর্দমময় জনী যখন বৃষ্টি ও 

রৌদ্র গুকাইস় যার তখনও এ রূপে জমী আল্গ! " 
কুরিয়৷ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কারণ ইহাতে গাছ 
সকল শীষ শী বাড়িয়া উঠে। গাছ সকল ৬ 

ই ০১ তত ২ 

তত - - ॥ ২ 
এগ ০, 

ওর বা বা বই স্ত্উ ওওটস কে সত পিউ. সত জি জপ ই ইস ই রপ্ত পেপাল পি অন্ত শি শ্দপিি পপিক্ি এ লং লিপ সমাপনি পি ৬৬ 

হইতে ৯ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড়, হইলে ক্ষেতের ্র আগাছা | 

কুগাছা সকল উঠাইয়! ফেলিতে হয়। খতুঝ ও 
জমীর অবস্থার উপর নিড়ানি দেওয়া নির্ভর করে। 

কিন্ত সাধারণতঃ ২ হইতে ৪ বার নিড়ানি দিলেই 

যথেষ্ট হয়। গা সকল আবার ঘন হইলে পাতলা 

করিয়! দেওয়। দরকার, কারণ ঘন হইলে গাছ রোগা 

হয় ও বেশী বড় হয় না। কিন্তু যাহাতে অধিক 

পাঁতলা হইয়া না যান» সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা 

আবশাক, কারণ পাশুগা হইলে এক একট গাছের 

অনেকগুলি ডাল পাল! বাহির হয় ও গাছ বড় হয় 
হইতে অপর গাছটি ১ হই, নাঁ। একটী গছ 

৬ ইপ্চি পঙ্্যন্ত বাবধান থাকা আব্শাক। এছ 

পাট কাটিয়া! লঙন ও জলমগ্ন করণ ।--এই 

ফসল প্রার ৪ মাস ক্ষেতে থাকে । পাটের জগ্র 

পশ্চাৎ বুনন অন্ুুমারে অগ্র পশ্চাৎ কাট হইয়া খানে 
আঘাঢ হইতে আখিন সি গর সমুদ'য় পা 

কাটা শেষ হয়। 

আরন্তু হয় তখনই পাট কটন সাঃ 

নগ্। পাট কাটিবার পুর্বে খদি তাহার ফল পাকিযা! 

উঠে তাহা হইলে পাট নিরেম হয়। জমী হইতে 

২।১ ইঞ্চি বান দির! কাস্তের দ্বারা গাট কাটিতে হয়, 

ও ভাহার পাতা সকল শুকাইনা করিয়া বাইবান. 

জন্য ২।১ দিন ফেলিয়া রাখিতে হ॥।। পাট পচাইবাঁর 

পূর্বে তাহার সমুবযন পাতা বাড়িয়া ফেলা ও তাহা 

ডগ! সকল, অর্থাৎ যে শ্বান হইতে ফুল বাহির: 

হইয়াছে, কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। তাহার পর. 
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ভাবদিরিকে হট ডোবায় ফেলিয়া! পচাউতে হয়। 
বং তাহারা যাহাতে জলে ভাসিয়! না যায় তজ্জস্ভয 

'তাহাদের হই ধারে দুইটি খোট! পুতিয়া রাখ! 
আবল্যক। এ পাট সকলকে ন্লে ডুবাইয়া রাখি- 
খার জন্ত যে সকল পাটের ডগা পূর্বে কাটিয়া! ফেলা 

হইয়াছে সেই সকল, ঘাসের চাবড়া ও মাটী ইত্যাদি 
তাহার উপর রাখ! আবশ্তক। পাট জলে ডুবাইবার 
পর ৬1৭ দিন হুইতে এক মামের মধ্যে পচিয়া উঠে 

পাটের প্ধতার, খতুর, জলের ও পাট ভিজাইবার 
'অবস্থার উপর পাটের পচিবাঁর সময় নির্ভর করে। 

এক সপ্তাহ বা :১৫ দিন পরে পাট পচিয়াছে কি ন! 
দখা আঁবস্তক । যে পর্যন্ত না পাটের আদ সকল 
সহজেই ছাড়ীইয়া আসে সে পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে তদ- 
রক করিতে হয়। আবার পাট অধিক পচিলে 

আঁইসের রং খারাপ হইয়া যায় ও শক্ত হয় ন! তজ্জন্ত 

এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! আবশ্যক । 
_ পাটের আইস বাহির করণ।_-কোন কোন 

জেলায় একথানি তক্তার উপর পাট আছাড়াইয়! 

পাকাঁটি সকলকে বাহির করিয়া! পাটের আইস 

ছ্থাড়ান হয় ) কিন্তু এই প্রথা ভাল নহে। ইহাতে 

পাকার্টি সকল প্রায়ই ভাঙ্গিয়৷ যায় ও আইসের 

সহিত মিশ্রিত.হইয়৷ গাইট পড়িয়। যাঁয় নিয়লিখিত 
উপায়ে আইস বাহির করাই প্রশস্ত, যথা :-_-আইস 
ন্বাহিরকারী এক হাটু জলে নামিয়৷ এক একবারে 

এক মুট করি পাটের গোছ! 'লইবে, পরে তাহা- 

দিগক্ষে ছুই থান! করিয়! ছোট বড় অংশে ভাঙ্গিয়। 

-ফেলিবে, ও যে ধারে ছোট পাঁকাটি থাকিবে সেইটি 
আইস হইতে ছাড়াইয়! ফেলিয়! দিবে,ও সেই আইস 
'স নফল হাতের চেটোয় জড়াইয়া জলের উপর অপরাংশ 

ক নি বাহির হইয়া আমিঘে। পরে তাহার্দিগকে 
এক এক গোছা করিয়া জলের উপর আছাড়াইয় 

ডাইবে, তাহ! হুইলে পারাটি.সকল না ভাঙ্বিয়! 

ধুইবে। এই রূপে পাট সকল ক পর. র রৌদে, 
২৩ দিন ধরিয়া শুকাইলে বিক্রয় করিবার জন্থ গাইট 
বাধ! হইয়া থাকে । 

চাষের খরচ ও উৎপন।--জর্মীর অবস্থার, সার 

ংশের ও মজুর খরচের উপর চাষের খরচ নির্ভর 
করে। প্রত্যেক একরে (৩ বিঘা! জমী) ৩* হইতে 
২৩৫২ টাকা পধ্যন্ত খরচ গড়ে। কিন্তু প্রত্যেক 
একরে (৩ বিঘা জমী) ১৫/০মণ পাট পাওয়া সায়, 

যাহা প্রায় ৫০২।৬০২ টাকায় বিক্রয় হয়। 
041,0৭8, 

7%2 315 4474£%54 2993. 
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[কুধকের কঙ্ডিপ” গ্রাহক পাট চাষ সম্বন্ধে জানিতে 
চাওয়ায় আমরা 1.:শষ ত্বত্বানুসন্ধানের জন্য বঙ্গীয় 
কুধিবিভাগে পত্র লিখিয়ান্িলাম তাহারা আমাদিগকে 
উক্ত পুক্তিকাখানি পাঠাইক্লা দিয়াছেন, সাধারণের 
অবগতির জন্য আমরা ইহা! পুনঃ মুদ্রিত করিলাম 1] 
--কৃঃ মং। 

ভূমি কর্ষণ। 

ভূমি স্থচারুরূপে কর্ধিত হইলে উহার উৎপাদিনধ 
শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে, এই জন্য ক্ষেত্র হইতে 

আশানুরূপ ফল পাইতে হইলে, উহাকে উত্তমরূপে 

কর্ষণ করিতে হয়। কৃষি-কার্য্য দ্বারা! সচরাচর লোকে 

য়ে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে সক্ষম হয় না, 

তাহার প্রধান কারণ ভূমি উত্তমরূপে হর্ষিত হয় না। 

ক্ষেত্রে লাঙ্গল ও মৈথ দিলেই'যে উহার কর্ষধ কার্ধ্য 
শেষ হইল তাহা মছে। 

তুমি কর্ষণ কাধ্যে চারিটা অঙ্গ আহ, ২ম, 
হল "চালনা; য়, মত্তিকার 'বিচলন ) খয়,- 

মৃত্তিকা চুরণ ). এবং ৪র্থ,_-ভুণ-জজলাদির ম্ধিন 
লাধন। বিশেষ মনোযোগ "ও মত সহকারে এই 



খত) আর সংখ্যা। 
কট সমাহিত করিতে সারিল। কষকের আশ! পূর্ণ 
হইতে পারে এবং উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। 

নতুবা কেবল প্রচলিত প্রথান্থরূপ ক্ষেত্রে হল চালনা 
করিলে এবং মৈ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া! যায় 

ন। | 

হল চাঁলন দ্বারা ক্ষেত্রের মৃত্তিক! বিচলিত হয়, 

উপরিভাগস্থিত মৃত্তিক! নিক্নভাগে, এবং নিশ্নভাগঙ্ছিত 

গ্রত্তিক! উপরি ভাগে আসিয়া! থাকে, সতরাং এতদারা 

ভূমির বিশেষ সংস্কার হইয়া থাকে। ভূমির উপরি- 
ভাগঞ্তিত মৃত্তিকা বারম্বার আবাদ্দিত হওয়ায় ক্রমশঃ 

ক্ষীণত! প্রাপ্ত হয়, 

দিপ্সিয়াবস্থায় থাকিয়।, উপরিভাগের মৃত্তিকার অনেক 

সারাংশ যাহা বুষ্টি বা! শিশিরের সাহায্যে বিগলিত 

হুইয় নির়স্তরে গিয়! আশ্রয় লয়__ধারণ করিস! রাখে। 

নিয়স্তরে গিয়া সঞ্চিত হইলে, সেই সকল সার 
পদার্থের আপাততঃ কোন কাধ্য না থাকায় ভৌতিক 

ক্রিয়াবশে ক্রমশঃ বিগলিত হইতে থাঁকে। মৃত্তিকা 

বিচলিত হইলে নিম্নাংশের মৃত্তিকা উপরিভাগে 
আসিয়া বায়ু আলোক ও স্ুষ্যোত্তাপের সংস্পর্শে 

আসে, ফলতঃ উহার নিক্রিয়তা বিদুরিত হইয়া গিয়!, 
উহ! উর্বরত৷ প্রাপ্ত হয়। হলচালন! দ্বারা মৃত্তিক! 

বিচলিত হয় সত্য, কিন্তু দেশী লাঙ্গলের দ্বার! অনেক 

সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এই কারণে 

আজ কালের উন্নত লাঙ্গলের সহায়তা লওয়! বিশেষ 

আবম্তক হয়! উন্নত লাঙ্দলের মধ্যে শিবপুর ও 

হিন্দুস্থান” নামক লাঙ্গল দুইটা বিশেষ কাধ্যকারী। 

তবে "শিবপুর+ অপেক্ষ। “হিন্দুস্থান+ লাঙ্গল ঈষৎ ভারি 

বলিয়া মনে হয়:। যাহা! হউক, এতছুভয় লাঙ্গলই 

চালাইবার জন্ত বলিষ্ঠ বলদের প্রয়োজন । বাঙ্গাল! 

এদেশের ক্ষুদ্র কাস্ব ও ক্ষীণবীর্খয পণ্ড দ্বার এই ছুট 
লাজল নুচারুরূপে চলিতে পারে কি না তাহা আমি 
পরীক্ষা করি নাই, কিন্তু বিহারের সাধারণ বুলদেইঃ 

১৮ 

অন্তদিকে নিয়স্থিত মৃত্তিকা, 

সি গস ০৯০৬ট ৬, টি্জারেস্কে হার গস ও মা 97558855854 

উহা বহন করিয়া থাকে ।- লাঙ্গল ভাল হইলে 
কেবল যে কর্ষণ কাধ্য উত্তম হইয়া থাকে তাহা নহে, 
এতদ্বারা :অ্ন সময়ে অধিক পরিমাণে কাজ পাওয়া 
গিয়া! থাকে, সুতরাং তাহা! উপেক্ষার বিষয় নহে ।. 

উন্নত লাগল ব্যবহার কর! ব্যয়সাঁপেক্ষ ইহ! মনে করা 

ভুল। প্রথমাবস্থায় লাঙ্গল ও বলদ খবিদ করিতে 

অপেক্ষারুত কিছু অধিক খরচ পড়ে বটে, কিন্তু 

হিসাঁব করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় ষে, 

উহ! দ্বার! ক্ষতি ন! হইয়া সমধিক লাভ হইয়া থাকে: 
দেশী লাঙ্গল দ্বারা একবারেই যে কোন কার্য হয় না. 

এমন কথ! বলি না। ভূমি দরস এবং মাটি আল্গ! 
থাকিলে দেশী লাঙ্গল দ্বারা বেশ কান হয়, কিন্ত 

ভূমিকে গভীররূপে কর্ষণ করিতে হইলে, ইহার দ্বারা 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় না। উপ্টান ফাল্ বিশিষ্ট লাঙ্গল 

দ্বারা ভূমি গভীররূপে বিদারিত হয়, মাটি-সম্পূর্ণপে 
বিচলিত হইয়। উপ্টাইয়! যায় । 

মৃত্তিক। চূর্ণ করিবার জন্য বঙ্গদেশে নেয় বই 
প্রচলিত আছে, বেহার দেশে সেই রূপ “চৌকী, 
আছে। মই দ্বারা আশানুরূপ কাজ পাওয়া যায় না, 

ইহার কারণ উহার লঘুত্ব। চৌকী অপেক্ষা্কত 

অধিক গুরুভার সুতরাং তদ্বারা মাটি অনেক অধিক 
পরিমাণে ভাঙগিয়। যায়, তাহা ব্যতীত তন্থারা 

ক্ষেত্রও সমতল হুইয়া যায়। মাটিকে ষত চূর্ণ 
করিতে পারা যাঁয় ততই উহ! কোমল হয়, আল্গ . 

হয় ফলতঃ তজ্জাত উদ্ভিদগণ তন্মধ্যে অনায়াসে . 
শিকড় বিস্তারিত করিতে সক্ষম হয়, মুতরাঁং মুগ ঃ 

ভিতর হইতে সমধিক পরিমাণে আহারীয় সংগ্রহ 
করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে বৃদ্ধিশীল ও পু হয়. 

এবং তদন্ধুসারে তাহার ফলন-ফুললনের তারতম্য অ্ রঃ 

থাঁকে। ভূমি গভীররূপে ধিদারিত হইলে এবং . 
ৃত্তিকা উত্তমরূপে চুণিত হইলে ভজ্জাত উত্তিণ আপন . 
থাদ্য সামাগ্রা বখে্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিত পাযর। . 



০ 

৫ পুর ০ লি ওল ২ পিসি তাহ 

ূ দি কি উকে: জল দেচন বা. সার প্রদান না 

করিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। মৃত্তিকা চূর্ণিতাবস্থায় 

থাকিলে পৃথিবীর উপরিভাগস্থিত বায়ুঃ। আলোক ও 

স্ষ্যোত্ভীপ তন্মধ্যে অবাধে প্রবিষ্ট হইয়। মুত্তিকার 
'সজীবতা৷ সম্পাদন করে। অতঃপর সুর্যের আকর্ষণী 

শক্তি দ্বারা তূ-গর্ভস্থিত রস দিবাভাগে বহু পরিমাণে 

শৌধিত হইতে খাকে। ভূ-গর্ভ হইতে উপরিভাগে 

আলিবার কালে উদ্ভিদগণ সেই রস আহরণ করিবার 

গ্ইযোগ পাঁয়। ভূমি কঠিন থাকিলে মৃত্তিকা ভান্তর- 
স্থিত রস উপরে উঠিবার স্ুুমোগ পাঁয় না, ফলতঃ 
উত্ভিণগণ সার পদার্থও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না 

এই সকল কারণে কঠিন জমির উদ্ভিদ তেমন ট 
হয় না এবং তেমন ফসল প্রদান করিতে পারে না। 

_ মৃত্তিকা কোমল থাকিলে আরও একটা বিশেষ 

উপকার এই যে, তজ্জাত উদ্ভিদগণ অধিক পরিমাণে 

শিকড় বিশিষ্ট হয়, এবং তাহার ফলে অধিক পরিমাণে 
আহারীয় সংগ্রহ করতঃ বর্দিত হইতে থাকে । শিকড় 

সমুহ ধত অবাধে মৃত্তিক। মধ্য বিচরণ করিতে সক্ষম. 

হইরে, তত উহার! অধিক পরিমাণে আপনাপন 
আঁহারীয় সংগ্রহ করিবে ইহা বুঝাইবার জন্ত অধিক 

আলোচনার আবশ্যকতা নাই। 

- মৃত্তিকাকে যত অধিক পরিমাণে চুর্ণিত করিতে 

পারা যায়, ক্ষেত্র মধ্যে দেই পরিমাণে স্থান পাওয়া 
যাঁয়, আর মাটিতে যত ঢেলা বা চাপ থাকিবে, তত 
উহ্থীতে স্থানের সন্কীণত1 হইবে। আচটু ও কঠিন 

জমিতত্ত যতটা স্থান থাকে, নেই পরিমিত ক্ষেত্রকে 
উত্তমরূপে চুর্ণিত “করিলে ঠিক ততটা স্থানই বজায় 
খাকে, কিন্ত ঢেলা বা চাপ থাকিলে সে পরিমাণ 
যারগাঁ খাকে না, কারণ মাটির চাপে বা ঢেলা় 
অনেকটা: স্থান অধিকৃত হইয়া থাকে, যে স্থানে 
মাটন চপি থাকে, খায় ফোন উদ্ভিদ জন্মিতে ন! 

শী তাহার আশে পাশে জঙ্মে, কলতঃ টাপের 

শি ৫৩ ৩ ০ ৬ টি আসিনি এ চলি অসি ০৪ আস এসি উস 

সবার অধিকৃত স্থান অনর্থক পতিত থাকে । আবাদী 
ক্ষেত্রে গেলে ইহা! বেশ বুঝিতে পারা যায়। একান 
স্থানে ঘন ভাবে গাছ জন্মে কোন স্থানে পাতলা 

ভাবে গাছ জন্মে, আবার কোন স্থানে একবারেই 

কিছু থাকে না ইহার অন্যতম কারণ,_মৃঙ্িকার 

অসম্পূর্ণ চূর্ণিতা ।--আর এক কথা, মৃত্তিকা অসম্পূর্ণ- 

রূণ্রে কর্ষিত হইঙ্লে তাহাতে 'চাঁপ থাকিবার হেতু 

বামুমগ্ুলির ও সুর্ধ্যরশ্মির তাবৎ শক্তি আসল তৃ-পৃষ্ঠে, 
ংলগ্ন হইতে পারে না ফলতঃ মৃত্তিকা মধ্যে. উহা- 

দিগের সম্পূর্ণ-কাধ্যও সম্পাদিত হইবার পক্ষে 

“পিছন জজ 

অন্তরায় হয়। 

ক্ষেত্রের জঙ্গল ও আগাছার নিধন সাধন করা 
বিশেষ প্রয়োজন। ভূমি কর্ষণ দ্বারা সে কার্য্য 

অনেক পরিমাণে সমাহিত হয়। ভূমি কর্ষিত হইবার 

পরে তজ্জাঙ আগাছা! সকলের শিকড় সমুছ উপরি- 

ভাগে আসিয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে অনায়াসে 

বাছিয়! ফেলিতে পারা যায়। প্রথর বৌদ্রের দিনে 

এই সকল উৎপারটিত তৃণাদিকে ক্ষেত্রান্তরে ফেলিয়া 

না দিয়া ক্ষেত্র মধ্যে থাকিতে দিলে রৌদ্র, ণিশির ও 
বৃষ্টিতে তৎসমুদায় ক্রমে বিগলিত হইয়া! মাটিতে 

পুনরায় সংমিশ্রিত হুইয়া যায়, কিন্তু বর্ষাকালে উহা- 

দিগকে একবারে ক্ষেত্র হইতে দূরে ফেলিয়া না দিলে 
আবার অন্ন দিন গ্লাধ্ে উহার! ক্ষেত্র ময় বিস্তৃতি লাভ 

করিয়া কৃষকের উৎকগ্ঠার কারণ হয় । 

কিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থাবলী। 
১। কৃষিক্ষেত্রে (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২। (২) সবজীবাগ ॥* (৩) ফলকর ॥* | 
(৪) মালঞ্চ ১২ । (৬) 1581156 ০7) 2387£0 ১২।* 
(৬) 2০৪০০ ০9100151%০ | পুস্তক ভিঃ পি তে পাঠাই 

ধষক আফিসে পাওয়া যায় । . 
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_.*-যে সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইবে, 
জহাদিগেক্ উপরিস্ভাগ সম্পূর্ণরূপে বিচূর্ণীত করিবার 
অন্য£এবং মৃত্তিকাকে ঈষৎ চাপিয়! দিবার জন্ত ক্ষেত্রে 

ক্ষল (€ 1011591) দেওয়া আবশ্বক। ক্ষেত্রে রুল 

দিলে, তাহাতে যে কিছু মাটির ঢেঙ্! বা চাপ থাকে 

তাহ। ভাঙ্গিয়া যায়, মাটিও ঈবৎ চাপিয়! যায়| টেলা 

' ভাঙ্গিয়া গেলে, বপন কালে বীজ সকল প্ররক্ষিপ্ত 

স্থানেই্পতিত হয়, কিন্তু ঢেলা থাকিলে বীজ সকল 

তাহাতে লাগিয়! ঠিকরাইয়া স্থানাস্তরে গিয়া পড়ে 
এবং তাহার ফলে, ঢেল! দ্বারা অধিকত স্থান কল 

খালি পড়িয়! থাকে ও অপরাপর স্থানে নীঙ্গ মকল 

ঘনভাবে সঞ্চিত হইয়া পড়ে, তন্নিবন্ধন এক একস্থানে 

গাছ ঘনভাবে জন্মে, আবার কোন স্থান খালি পড়িয়া 

প্রকে । যে সকল স্থানে গাছ ঘন ভাবে জন্মে, 

তথাকার গাছ *পার্খভাগে অধিক বর্ধিত হইতে 

না পারিয়া উদ্ধীগতি প্রাপ্ত হর। পাট, শণ প্রভৃতি 

আঁশের ফসলের পক্ষে গাছের দীর্ঘত৷ ভাল কিন্ত 
অতিশয় ঘনভাবে জন্সিলে মে সকল গাছের পাট 

তেমন দৃঢ় হয় না। গাছে বায়ূ, আলোক ও রৌদ্র 

না লাগিলে গাছের কাণ্ড দুঢ় হয় না। গাছের 

কাগ্ডকে দৃঢ় করিতে হইলে উহ্াদিগের শির! 
(6590০ ) সমূহ দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক করিবার জন্ঠ 

-উহ্াদিগের গাত্রে অবাধ বাতান রৌদ্র প্রভৃতির পথ 

উনুক্ত থাক! প্রয়োজনীয় । অপরাপর ফমলের জন্য 
ও গাছের চারিদিকে প্রয়োজনমত স্থান উত্বুক্ত ন! 

থাকিলে উহার! পার্্দেশে বাঁড়িতে পারে না। ধান্ 

প্রস্ৃতির গাছ লম্বা হইয়া উঠিলে, উহার গোড়া 
হইতে আর অধিক গাছ বাহির হইতে পায় 
না-যে একটা কাণ্ড থাকে তাহাতেই শীষ উদগত 

'হয, এবং*একটা শীষে যে কয়টা দানার স্থান হইতে 

পারে, ছায়াই হইয়া থাঁকে, কিন্ত গাছটা বদি স্থান 
পাইমা ৭ 'ট্ী কাওড যুকু হয়, তাহা হইলে, প্রত্যেক 

ইহা হইতে বি ত কাণ্ড হইতেই শীষ বাহির হ্য়। 

পারা যায় যে, একটা কাণ্ড যুক্ত গাছ হইতে য়ে 
পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়, অধিকতর কাণ্ড যুক্ত 

গাছ হইতে অধিকতর ফসল পাওয়া! ধাইবে। এই. 
জন্থ এককাও অপেক্ষা বু কাণ্ড বা শাখ। প্রশাখা- 

যুক্ত গাছ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা উচিত ।-_- 
'আপ্রবোধচন্ত্র দে। | 

সাময়িক ফলশস্তাদি | 

শারীরিক স্থান্থ্য অক্ষুপ্ন রাখিতে হইলে বিশেষ 

বিবেচনা করিয়া খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য। অত্যগ্ 

হুঃখের বিষয়, কি ছুঃখী, কি ধনী কেহই প্রায় খাদ্োৰ্ 
বিচার করেন না। দুঃখী লোকে যাহা! জুটাইয়া 
উঠিতে প্রারে তাহাই খায় এবং ধনী লোকের বাহ! 
ইচ্ছা! বা সখ্ হয় তাহাই খায়। কি খাওয়া কর্তব্য 
ও হিতকর তাহার কেহই বিচার করিয়া দেখে না। 
শরীরের পুষ্টি সাধন ও ক্ষয় নিবারণ জন্ঠই আহারের 
প্রয়োজন, কেবল মাত্র রসনার তৃপ্তি সাধন আহারের 
উদ্দেশ্ত নয়! বালক বা বৃদ্ধ কেহই এই কথাটা 
বুঝে না। একটু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়। 
যায়, আজকাল বালক ও বৃদ্ধ সকলের আহারের 
মূলে “লোভ” প্রভৃতি বর্তমান । শরীরের দিকে 
লক্ষ্য না করিয়া কেবল লোভে পড়িয়াই আমরা . 
অনেক সময় আহারে প্রবৃত্ত হই। আমাদের: 

আহারের মূলে এই লোভ” বৃত্তি না থাকিলে আল. 

কলিকাতায় এতগুলী নৈশ “হোটেল” চলিত না|: 
আঞ্জ কাল মাংসের হোটেলে খাওয়া ন্কটা বিশেষ 
“বাবুগিরীর” ঈধ্যে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য“ 
আমি ই প্রবন্ধে আমিষ ও নিরামিষ আহার সব্থন্ধে : 
কোঁনও কথাই বলিব লা।. সমঝধ জাত কর্তৃকগুলি 



রর ন্ কফ ও বাযু দোষ টনিক এক ক পরকাটী 

টং করিব মাত্ত। কারণ যে সকল ফল শ্গ দ্র শ্বেত বেগুণ আছে, উহা: রশ রোগে | 
জামাদিগকে নিয়তই ব্যবহার করিতে হয়, তাহার বিশেষ হিতকর। | 
দাুণ জানিয়!। ব্যবহার করাই কর্ব্য। দ্রব্যের অ/ম্স --আলকালকাঁর প্রধান ফল--কচি আত্ম পি 
গোপণ না জানিলে অনেক সনয় অহিতকর দ্রব্য জনক 1 পরু আম বর্ণকর, রুচি জনক, 
টিক্ষপ করিয়া! রোগগ্রস্ত হইতে হর। মাংস, শুক্র এবং বল বদ্ধক, বাত নাশক, 

| 'পটোল__আজকাল ও তরকারি মধ্যে পটোল প্রধান গুরুপাক এবং অগ্গিধীপক । অধিক আম্ 

বলিয়। গণ্য । পটোল বড়ই উপকারী খাইলে পেটেন্ন পীড়া প্রস্তুতি হইয়া খাকে। 
ফল | ইহা! কি দোষ নাশক । পটোলের আত্ম দুগ্ধ ঘুক্ত হইলে বিশেষ হিতকর হইন্ন! 

. পাতা (পণ ) পিন্ত নাশক । থাকে । অধিক পরিমাণ. আম খাইয়। 

টয়! শীক-_মধুর, শীতল, অজীর্ণকাণদী, পিস্তনাশক কোনও প্রকার পীড়া হইলে গরম দুগ্ধ পান 

ও গুরুপাক। শাক অধিক পরিমাণে করিলে পীড়ার স্্পশম হইয়া থাকে । 

থাইলে পেটের পীড়া হইয়! থাকে । কাঠাল---ইচাও বর্ঘগান স্ময়ের একটা প্রধান ফল। 

অন্ন মাত্রায় ব্যবহারে উপকার হয় । ইহ! মধুর কষার, নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাকঃ 
এসুপ্যনি শাক--ধারক, ত্রিদোষ নাশক, গাত্রজাল! এবং শুক্র বর্ধক। কাঠাশ খাইরা অস্থৃথ 
র্ নিবারক এবং নিদ্রা কাঁরক। হইলে কণ! খাইলে ভাল হয়। কীাঠালের 

'ক্ষত্থাণ্ড বা কুমড়া কচি) পিত্তনাশক । (মধ্যম ) বীজ অত্যন্ত পৃষ্টি কর। 

কফ নাশক । পক) লঘু, উঞ্চ, জন্ধ বা জাম_ ধারক ও রুক্ষ এবং কফ, পিস্ত ও রক্ত 

সর্ধবদো বহর, এবং স্বাস্থ্য গ্রদ । কুমড়ার হুষ্টি নাশক ৷ জামের রস অত্যন্ত অগ্নি. 

উপর অনেকেরই দ্বণা দেখিতে পাওয় বদ্ধক ও হজম কারক। জামের রস 
যায়। কিন্তু বাস্তবিক কুম্ অনি র| ণজামের আরক” রপিয়া জুয়া-, 

কর নহে। চোরেরা এক প্রকার কৃত্রিম দ্রব্য বিক্রন্ন 

িঙ্গ-_কফপিতহারী, গুরুপাক, মলবদ্ধক এবং করে, উহা কোনও প্রকারেই ব্যবহার 

কি, ৰাত বদ্ধর। করা কর্তব্য নহে। | 

্ছে---ক্ফ এবং পিত্ত নাশক, পাঁকা উচ্ছের বীজ উপরোক্ত দ্রব্যগুণাবলি লক্ষ্য করিয়া খাদ্য গ্রহণ 

২.7: ভক্ষণ করিলে পেটের পীড়া! হইয়| থাকে। করিলে অনেক সাধারণ পীড়ার হস্ত হইতে রঙ্গ 

:খোড়--ব্লকারী, গুরুপাক এবং বাত পিত্ত নাশক । পাওয়া যাইতে পারে ।-_প্রীউপেন্দ্র নাথ নাগ |. -. 

নাগ কফ নাশক, কমি নাশক, কুষ্ঠ ল্লীহাহর, শ্রীযুক্ত এন্, জি, মুখাজণ 11.4.5 210,485, প্রণীত, ।. 

০. 95 , ১। শর্করা-বিজ্ঞান |. ইক্ষু চাষের, নিয়ম, 
নার্থারু ব1 বেগুগ--কচি বেগুণ কফ ও পিভ নাশক । তায় ব্যত়, গুড প্রস্তত প্রথালী এবং'বিলা তী 

জারি জারির জা উপায়ে শর্করা প্রস্তত প্রভৃতি বিবয় প্রত 
€বগুণ €দাড়।--অত্যস্ত লঘু, অগ্রিদীপৰ, আছে! মূল্য ।* আন! কমুক, অজ ০ র্ 



' কৃষি, শিশ্প, সংবাঁদাদদি বিষয়ক মাসিক পত্র। 
সস্স্টপিত পসপাস্ির পি প্র 

সম্পাদক-_প্রীনগেক্্নাথ ত্বর্ণকার, এম, এ 
সিটি কলেজের ভূতপূর্বব অঙ্কশাস্্ ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক । 

পঞ্চম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা । 

শ্রাবণ, ১৩১১ । 

সূচী-পত্র। 
[ লেখকগণের মতামতের জন্ঠ সম্পাদক দায়ী নেন ] 

বিষয়  পত্রাঙ্ক | বিষয় গত্রাঙ্ক 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য ১৮ ৭৩ বার সহজ উপায় ১,০৭৫ 

বেদানা লেবু 2 ৭৩ নৃতন কৃষি ৮৮১ ৭৬ 

কৃষিশিক্ষ। বিস্তার ১.১ ৭৩ | পত্রাদদি-_লোণ! জমিতে পাট চাষ ৭৮. 

বিহারে ইক্ষু চাষ ... ৭৪ | প্রাদেশিক কৃষি-এসোসিয়েসন- ... ৭৯. 

রবার চাষ ».১.৭৪ | হস্তপরিচালিত বয়ন যন্ত্র... ৮০ 

শাল বীজ রি ৭৪ | গান্ধী-পোক। ... ১.৮ ৮৩ 
কমলা লেবু সংরক্ষণ ₹.** ৭৪ | গোলাপ প্রসঙ্গ ৮, ৮৩ 

শিল্প প্রদর্শনী :.*, ৭৫ | ফন্তুজাতীয় মোট! ধান্তা . ... ৮৯ 
বাগানের সাময়িক কাধ্য ... ৭৫ | সাইলে! বা সরস অবস্থায় ঘাসরক্ষা ৯১ 
জল হইতে উদ্ভিদগু নট করি- ডুমরাওন কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্র ** ৯৩ 

পেপে সাপ পপ পপ » সপ পাশাপাশি তি আত ৩ মি 

্বলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণয়ালিস সীট, ক্ীপ্রেসে” ীফছুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও. 

পা ১৪৮, বন্ৃবাজার স্ট্রীট, “ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন” হইতে 
রঃ 3 ০ ্ ্ শ্রীশশীতৃষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 



'ৰ বা একটী নুতন: চজােরিকান ব্যবসায়ের, গুঢ়তত্ব। 
আত' অল্প পু'জিতে, কেমন করিয়া ব্যবসায় করিতো। 
হয় এই পুক্তকে তাহ! অকপটভাবে লিখিত হইয়াছে । 
আসঙ্কায়। পুজীশুন। যুবকগণ, অনায়াসে ঘরে বসিয় 

গা কাখ্য থাকা সচত্বও উপার্জন করিতে পারিবেন। 

'আমেরিক! কানাডা প্রভৃতি দেশের, লোকে এই 
বাবসায় দ্বারা লক্ষপতি হইয়াছেন। যে সকল যুবক 
এপ্রকৃতই স্বাধীন জীবিকার প্রয়াসী কেবল এ পুস্তক 
তাহাদ্দিগকেই বিক্রির করা হুইবে-_-সমস্ত পুস্তকই 
শীলমোহর করা এন্ভেলেপের মধ্যে বিক্রয় হইয়! 

থাকে । এজতি গুঢ় রহস্ত--সেইজন্য এইরূপ কর! 
হইয়াছে বিনি এই পুস্তক প্ররুত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে 
ক্রয় করিবেন তিনি নিশ্চয়ই এ গুঢ় রহস্ত প্রকাশ 
করিবেন না ইহাই নিশ্চয় । ইউনিভারসাল এড. 
ভারটাইজিং এজেন্গীর ম্যানেজার মিঃ এস, পি, 
চাটাজ্জ্রী ছারা প্রকাশিত দাষ 7০ আট আন ভি, পি, 
স্বতন্ত্র। প্গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । বেঙগল লাইব্রেরী 
২০১" নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা । 

বয়েজ টেলিফোন । 
_ খুব ভাল ট্রানস্মিটার দেওয়া প্রায় অদ্ধ মাইল 

দ্বর হইতে কথা কহিতে ও গান করিতে পারিবে 
'আতশয় আনন্দজনক | অবাড়ী হইতে অন্ত 

বাড়ীতে এই টেলিফোন দ্বারা কথা কহা যাইবে। 

এমন কি ফিস্ ফিস্ কথা পধ্যস্তও শুন! যাইবে। 
প্রত্যেক 'দিকে ২টা করিয়া সুন্দর ইনামেল টিউব 
দেওয়া আছে । একটী কানে দিয় শুনিতে হয়, 

ন্টীতে কথা বলিতে হয় । একটী বাকৃসে প্যাক 
হইয়া যাইবে ১ নং ৮%/* প্যাকিং ভিঃ পিঃ সামত 

১1৮1 বেশী নাই। 

... থিয়েটারের “রুজ” | 
রঃ কাল রং ও মছর্তের মধ্য সগ্ভ প্রক্ষণ টিত গোলাপের 

স্যার দেখাইবে, রূপসীর রূপের উপর এক পোঁচ, 
দিলে কেমন হয় বুঝুন। কনে সাজাইতে বেশ 
.জিনিন ভাল গোলাপে স্থবাঁসিত ; নির্দোষ জিনিসে 
 প্রস্তত। দাম ১ শশি 1” ভিঃ পিঃ প্যাকিং শ্বতন্ত্। 

রি িনাঙগুল্ে আমাদের মূল্যতালিকা পাঠান যায়। 
২.৭ এএস্, পি, চাটজ্জাঁ এও সন, আমেরিকার অভিনব 

জবা, আমদানীকারক,, ৫৩ ওয়েলিংটন স্ত্রী কলিকাতা, খা 

টু ইন্ডিয়ান, আর্ট, স্থল পি 
এখানে ফটোগ্রাফি, হাপটোন বক, উড ডি 

কপার প্লেট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। বিচক্ষণ শিল্প-শিক্ষরক 

গণের বিশেষ তত্বাবধানে নিভু লিরূপে কাধ্য 'হুইয়া. 

থাকে ।বাহিরেষে দরে কীচা হাতের কাজ লয়েন. 
আমাদের এখানে সেই দামেই ভাল কাজ হইবে অথচ. 

স্বদেশের একটা স্কুলের কিছু সাহায্য হইবে । আমর! 

সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। 

ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল,* 
:  প্রাকৃটিক্যাল ক্লাস । 

৭১নং শ্রীনাথ দাসের লেন; বহুবাজার, কলিকাত|। 

হাজার ব্যক্তিকে 

বিনামূল্যে বিতরণ । 
পাঠমাত্র পত্র লিখুন । 

যে কোন ব্যক্তি প্রেরণের মাশুল ও আন্ুুষঙ্গিক 

ব্যয় জন্য ২০ অগ্ধ আনার ছুইখানি টিকিট পাঠাইলে 

“্ীকাহিক ও পালাজরের” পরীক্ষিত একটী সন্ত 

সম্বলিত ওঁষধ শিখাইকা দিব, সাধারণের জানিয়া 

রাখিলেও অনেক সময় উপকার দর্রিবে। আর 

1০ চারি আনা মনিঅর্ডারে পাঠাইলে প্ধাতুদৌ্বল্য, 

যৌবনোচিত শক্তি হাস ও বাজীকরণাদির” ওঁষধধের 

প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়া পাঠান হয় । ওঁষধ ছুইটাই 
বহুবার পরীক্ষা সফল হইয়াছে। প্রত্যক্ষ ফল 

দেখিয়া অবাক হইবেন, বনজ ওষধের এত গুণ), 
ফীঁকি নহে ১ দিনেই ফল দেখা যাঁয়। যিনি হুইতে 
ইচ্ছুক বিলম্ব না করিয়! পাঠমাত্র লিখুন, হাজার পুর্ণ 
হইলে আর বিনামূল্যে দেওয়া হবে ন1 না, অন্তান্ত বিষয় 
পত্রেই সবিস্তার, জ্ঞাতব্য । ১ 

জি, সি, সরকার, বুদ, রা পো হ 

মালদহ। 



যে খণ্ড। শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল । ৪র্থ স হখ)1. 
১ 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য | 

* শন্ত-সহংবাদ ।--পাঞ্চাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, 
পত্রের নিয়মাবলী। দাঁক্ষিণাত্য এবং গুছ্ুপাট প্রদেশে «খন বৃষ্টিপাতের 

১। গরুষকে”্র অগ্রিম বাধিক মূলা" ২২। প্রতি লোন আছে টি কিন্ত মোটের উপর এবার. 
সংখ্যার নগদ মূল্য ০ তিন আনা মাত্র । সর্বন্রই ভাল শন্ত অন্সিবার সম্ভাধন!। 

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক সি 
সংখ্য। কষক প্রেরিত হইবে । বানা লেবু ।-ভুনিদাদ দেশের উদ্ছির্-বিজ্ঞান : 

৪। আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃপিঃতে প্রি ঠা র / রণীতে প্রকাশ যে তথায় এক জাতীয়. 
পাঠাইয়া বাধিক মূল্য আদায় করিতে পাপ্সি বেদানা নো কক গিয়াছে । লেবুর আকৃতি, বর্ণ ্ 

পত্রা্ি ও টাক! ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন । এবং স্বাদ অশ্মদ্দেনীয় লেবুর স্তায়, কেবপ তাহা এক-. 

7৮7২7257047, বাঁরেই নাঃ শৃন্ত । উহার ফলনও সাধারণ লেবু 
21৮ 0ম], 7১0১0. চগগতাং 0ছা যব ০০ অপেক্ষা কোন অংশে কম নভে । কলম দ্বারা এই 

511793017090 170 81720910:5-021191)915 10 লেবধুল বংশ বৃদ্ধির যথেই্ চেষ্টা হইতেছে। 
11165105%, সিরিজ 

16 16201155 109090 50০1) 195০01)19৭ ৬৮1১0 102৬3 | 

৪8031 2975১ 69109) ৪০০৪, কষিথিক্ষা বিস্তার ।-_গল্ডর্ণমেন্ট সম্প্রতি চট্টগ্রাম 
71295 0 /09৬০91৮151172 কুলে, ডুম্রাও হাইজুলে। বর্ধমান রাজকুলে, হাওড়া, 

[ [011 [9806 [২5,. 3-8. জিল! স্কুলে, গয়া জিলা স্ুত। ছাত্রগণকে কবিশিক্ষা” ্ ূ 
শুরা 25. ও রর দিয় গন্ভ এক একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী খুলিবার ধন্দোবন্ . 

ভিা825 ৫. করিয়ছেন এবং ছ একটা কুলের সংলগ্ন কযি-পরীক্ষা ১. 

13801. 1,906 1৩5. 5. ক্ষন স্থাপনের অনুমতি ধিগাঙ্ছেন। আমাদের বেশে: 

214১8 2:0151২7110171১ বিজ্ঞানসম্মত কৃষিশিক্ষার যত বিস্তার হয় ততই মঙ্গ.. 
146) 130510221 টি (21012, র্ 
৮০০১ পারব | 

১ ছা০ 80006] ইনি ছি 20৮67005115 ? দিপা ্ 
15 006 41015158 015255 50015 00 015 21502550, ৃ ৃ 
1051/5521 2505910151775 4£617559 170 200017560 জল-সেচন।-- বঙ্গ ও যুক্ত প্রদেশ সমূহের ছোট রর 

৪৫58 [0520 56, 7617080 ূ চির াসি5 ইল, দস 9:৯৭ ২৮1578০১ লা মহোদয়ের! দিমলায় উপনীত হুইল্ইে ভারত : 



কঃ পা রর িবধার ভন জল- সেনের ব্যবস্থা কর! 
০) টক কি না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবেন । 
: গুনিতেছি, জল-সেচন ব্যবস্থা! আবশ্তক বলিয়! অব- 
£ধাঁরিত হইলে, ভারত গবর্ণমেপ্ট আশু উক্ত কাধ্যে 
্স্ক্েপ করিবেন। 

মত 0) পপ 

বিহারে ইক্ষু চাঁষ।--গভর্ণমেপ্ট গত বৎসর, 
বিহারে নীলকর সাহ্বদিগের মধ্যে বীজ-উক্ষু অর্থাৎ 
আখের কিং বিতরণ করিয়াছিলেন। তথা ইক্ষচাষ 
ছার! প্রতিপন্ন হুইয়াছে যে, উত্তর বিহারে আখ চাষ 
ভাগরূপ হইতে "পারে এবং এতদঞ্চলে ঢএকটাী 

ক্ষেত্রে বিনা জল সেচনে এরূপ স্থন্দর আখ হইতে 

দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে অনুমান কর! যার জল- 
সেচনের বন্দোবস্ত করিলে আখ এঁ সমন্ত স্থানে ভাল 
রূপই হইবে। 

টি 

দেশীপ জমিদারগণের কষিশিক্ষানন মনোপোগ 1 

সকলেই শুনিয়া লী ভইবেন যে, দেশীয় জমিদার- 

গণের মধ্যে ছু এক কন প্রীজাবগের কৃষি শিক্ষার্থ 

চেষ্টিত হুইয়াছেন। ময়মনসিং ডিট্রা গৌরিপূরের 

জমিদার বাবু ব্রজেক্্রকিশোর রায় চৌধুরা 1নজ জাম- 
-দারীতে ধান, পাট, আখ, প্ৈ, কলাই ৪ বিলানি 
শাক সজী চাষ সম্বন্ধে ননাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া 

প্রজাদিগকে শিখাইতেছেন। কুষি-শিক্ষার একটী 
পাঠশাল! খুলিবার তাহার অভিপ্রায় 'আছে। তথায় 

: ছাত্রের তাঁহার খরচাক্স খাইতে ও থাঁকিতে পাইবে। 
ৃ নি 

. ক্সবার চাষ। বর্তমান বৎসর দক্ষিণ ভারতে 
রবার চাষের উপর বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, 

বীজের জন্ত চারিদিক হইতে পত্রাদি আসিতেছে। 
গত বৎসর গবর্ণমেন্টের নীলগিরিস্থিত উদ্যানে যথেষ্ট 
পরিমাণ বীজ উৎপাদিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহা 
হইতেই অনেক্ষের অভাব পুরণ হইবে। মহীশূর 
রাজ্যে ইতি পুর্বেই সিয়ারা জাতীয় রবার বৃক্ষ রোপিত 
- ইয়াছিল এবং তথায় এ সম্ত বৃক্ষ উ্য দপ জাবি 

ভাগ কষ্টিক সোডা) সিদ্ধ 

ূ টি চু ১৩১১ 

তেছে। | রবারের জাত যে রূপ শারদ তাহাতে 

উহার চাষ বৃদ্ধি সর্ধতোভাবে বাঞ্ছনীয়।  : : %. 
এর(০0 ০০৮ ক 

শাল বীজ ।-_-ছোট নাগপুর, রীচি, এবং উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশের কোন কোন স্থলে ছুর্ভিক্ষের সময় 
শালের বীঙ্গ খাদ্যরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। সম্প্রতি 
এই বিষয় সম্বন্ধে মিউজেমের ভৃতপূর্বব তত্বাবধারক' 
মিঃ রিন্ হার্ল কতিপয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 
উক্ত তথ্যাবলী ৫ নং এগ্রিকলচারল্ লেজারে (4877 
০0100191 1,5065০1) প্রক্ষাশিত হইয়াছে । শ্ইছাতে 

প্রকাশ মে, কাচা অবস্থাঞ্জ খাইলে শালের বীজ প্রায়ই 
অশ্গথের কারণ হইয়া থাকে, এমন কি ইহা কোন 

কোন স্থলে মারাম্মক হতেও দেখা গিয়াছে । কিছু 
মানুষ অপেক্ষা গবাদি জন্তর পক্ষেই ইহা অতিশয় 
অনষ্ট কর। বাঁচি অঞ্চলে গরীন লোকের শালে ? 
বী্গ ছাইএর সইত মিশ্রিত করিয়া পিদ্ধ করে । এত- 
দ্বারা শাল বীজের জনিকর পদার্থ টি বাহির হইস 
বাস । কিক পটাম দ্রাবনে (১০০ ভাগ জলে এছ 

করিলেও এ প্রকার ফল 

পাওয়। যায় । যাই হউক, শাল বীজ সিক্ধ করিয়?, 

উহার জল ফেলিয়া দিয়া খাওয়া আবশ্যক । 
ইনি 

কমল! লেবু সংরক্ষণ ।_-লক্ষৌ সরকারি উদ্ভানে 
কি উপাষে অসময়ের জন্ত কমলালেবু সংরক্ষিত 

পারে তছ্যয়ে পরীক্ষা কর] হইয়াছিল । তিন প্রকার. 

লেবু লইয়া পরীক্ষা হইস্বাছিগ | 
(১) মাল্টা, (২) সাস্ত্রা, (৩) সিলেট । শেষ ছুই 

জাতীয় লেরুর খোসা পাতল। এবং দেই জন্যই সং- 

রক্ষিত লেবু শীঘ্রই খারাপ হইয়া! গিয়াছিল, জুন মাসের 
শেষভাগে এই ছুই প্রকার লেবুর প্রায় $ অংশ নষ্ 

হইয়। গিয়াছিল | কিন্তু মাণ্টা জাতীয় €লবুর খোস। . 
পুরু বলিয়৷ অধিক দিন অবিরত ছিল। আগষ্ট মালের 
প্রথম ভাগে অধিকাংশ লেবুই বেশ সরস ও ভাল 
অবস্থায় দেখ গিয়াছে । ফ্রক্রয়ারি ও মার্চ মাসে 

হহতে 

'বখন লেবু পাকে, তখনই এ সকল সংগ্রহ" কিয়! 
দেবদাক কাঠের বাক সংরক্ষিত হইয়াছিল। ধাকটাতে 



বার সেল্ভ ব1 থাক করিয়া লওয়া হইয়াছিল; ) 
* প্রত্যেক থাকে, এক থাক করিয়া লেবু দাজাইয়া 
* রাখা হইয়াছিল, উক্ত উদ্ভানের একটা ছোট ঘরে এ 
সকল লেবু পূর্ণ বাক্স _রাখা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক 
সপ্তাহে একবার করিয়া খুলিয়া লেবুগুলি দেখ! 

হইত | .- 
5 

শিল্প প্রদর্শনী ।--আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারত 

জাতীয় মহাসমিতির বিংশতিবাধিক অধিবেশনের সগীয় 
শিল-প্রদর্শনী খোল!* হইবে । অন্ত বদর অপেক্ষা 
ভারতীয় সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য যাহাতে ভালরূপে 
প্রদর্শিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে। স্ত্রীলোক 

দিগের দ্বার! প্রস্তত দ্রব্যাদির জন্য প্রদর্শনী গৃহে 

একটা স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট হইবে। ভারতের সর্ধত্র 
এব বঙ্গদেশ & নিংহল হীপ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য 
সংগ্রহ করা হইগে। এরূপ বদের 
"জাত দ্রব্য উল্ত শ্রথশনা গছ স্থান দে গয়া হইবে, 

বে গুলি দেখিয়া ভারুতীর শিন্ধের তন্নতিকমে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে শিছু 8৮ শিক্ষা করা মাইভে পারে। কৃথি 

বিভাগে রুধিজাত ভ্রলা, কুষি-ঘন্ত্র ও কৃবিজাত পণ্য দপ্য 
এাদশিত হইলে | ক বিভাগে কল কক্কা, বৈদিক 

বন্থাদি, নানাপ্রকার রেশমী ও পশমী বছাদি চম্ম 

নার্ধাত জাসনাদি, মাটীর বানন, পাতুনিশ্মিত দ্রব্যাদি 
অলঙ্কারাদি, গৃহৃসজ্ভা, কি উতৎপর, শিললজাত দ্রব্যাদি 
এদশিত হইবে। শ্রগা যাইতেছে বে, প্রদর্শনী গৃহের 

ছাণ করোগেউটান নিশ্মিত হইবে, ভাহা হইলে বনুনুল্য 
জব্যগুলি হঠাৎ আগুন লাগিয়া পুড়িরা যাইবার 

সম্তাবনা থাকিবে না। যে সমস্ত কল কন্জ। প্রাদধিত 
হইবে, তাহাদের গতিবিধি বৈছ্যতিক শক্তিতে দেখান 

হইবে স্ুতরা€ চিনির ধোয়ার অন্ুবিধা জ্োগ করিতে 

হইবে না। এবারের আয়োজনে একটু বিশেষত্ব 
লক্ষিত হইতেছে । 

এশহ্য তত 

সপ) 

বাগানের সামছরিক কাধ্য।_ নিম এবং পূর্বববঙ্গে 

ন্মাঁজিও বিলাতি ফুলকপি বাঁধাকপি ও ওলবকঁপি 
প্রস্তুতি বিলাতি সবদ্ী চায়ের সময় হয় নাই? বৃষ্টির 

0 তা পা ইহ ৪ ০ পাশ এজ একি - শ সী বিজিত জি তত 

প্রকোপ? না গানিলে ষ্ সন্ত নী 5 চা সম্ভবপর 

নছে। কিন্ত বেহার, যুক্তরাজগা, 
অঞ্চলে তাদৃশ অধিক ষ্ি হয় না। বাঙলার মাটা 
বড় রসা, কিনব & সমস্ত স্থানের মাসী আদৌ জলসিক, 
নহে। এ সনন্ত স্্রানে কপি প্রড্পতি নিলাতি সন্জার 
চাষ সন্ছন্দে আরন্ত করা যাইতে পারে। পাটনাই 
ফুলকাঁপ [কন একটু চেষ্ঠা কাঁরলে বাঙ্গালায় এই 

সময় হইতে পারে। তথাপিও কিন্তু খোলা যায়গায় 
বীজনুলা না কারুয়া গামলায় টাত্রা তৈয়ারি করিয়! 
লনা সর্বীতোভানে কর্তব্য ১) লীন, বেগুণ বীজ নসং- 
ইতে আর বিল করা উচিত নতে কাটাশুন্ত /৩ সেরী 
বেগুণের সময় চলিয়া যাইতেছে । কোন কোন 
প্রকার টউমেটে! বীলও এই সময় ফেলা চলে, 

বাগানের «*ন প্রধান কাষধা কলম বাধা । শ্রাবণ্বে 

শেষ পধ্যায় গুল কলম, চোক কলম, গুটি কলঃ 
ধাপ কলম করা চলিবে । জণা, গোলাপ প্রস্ৃ্তি 

ডাল কাটিয়া এহ সমর হাপর দিতে হুইবে। শ্রাবণের 
শেষ হইতে আঘ্ন প্রন্ৃতির জোড় কলম বাধিত 

হইবে। . পুরাবর্ষা না হইলে গুল কলম, ধাপ কলম 
হয় না, কিস্তু জোড় কলম শেষ বর্ষায় সচ্ছন্দে হয়। 

ফুল বাগানে দোপাটী, জিনিয়া, গাদা প্রভৃতি নপন 
করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। 

ভাত্র মাসের আরম্ত হইতে ব্গদেশে বিলাতি 
স্জীর চাষ সম্পূণরূপে আরম্ত করা হইবে। মরসুনা 

ফুল বীজ প্যান্সি, এটার, মিগ্োনেট, জিনিয়! প্রভাতি 
কিছু কিছু বপন করিতে আরমু করিতে হইবে, কারণ 
তাহ! না হইলে জলদি ফুল হইবে না। কিন্ত এ সমস্ত 
বীজ গামল! কিংবা বাকে বপন করিয়া চারা তৈয়ারি 
করিয়। লইতে হইবে । 

সি সপ 

জল হইতে উদ্তিদণু নষ্ট করিবার সহজ উপায় 1--+ 

সচরাচর পুক্ষরিণী বা অন্তান্ত জলাধারে এক প্রকার 
উত্তিদণু দৃষ্ট হয়_এগুলিকে এক্সি.৫১12০) বলে। এই. 
গুলি বিদ্ভমান থাকে বলিয়া জলে একপ্রকার 'অসমগন্ধ 

অনুভূত হয়, এবং এই কারণেই চৌবাচ্চা প্রভৃতি 

2৭ 

পঞ্জাব প্রভৃতি 

আত 

অলাধারের জল সময় সময় পানের অযোগ্য হইয়া 
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টু রি নমগরুতি পর যুক্তরাজ্যের পন 
দ্বার! পরীক্ষিত হইয়াছে ষে, সামান্ত পরিমাণে তু'তের 
জল করিয়! উক্ত জলে মিশাইয়া দিলে উক্ত প্রকারের 

উত্তিদ্রণু নিশ্চিতই নষ্ট হইয়া যাইবে । এই সামান্তি 
উপায়ে পু্চরিণী, হুদ প্রভৃতি জলাধার সমূহ পরিষ্কৃত 
হইতে পারে ॥ দেখা! গিয়াছে ১,০০,০০০ ভাগ জলের 
সহিত এক ভাগ তু'তে মিশ্রিত করিয়া যে মিশ্রণ 
'প্রস্তত হইবে, তাহাতে টাইফয়েড ও কলেরা কীটাণু 
নষ্ট হয়। কোন্ জলাধারে কতটুকু তুতে মিশাইতে 
হইবে তাহা ঠিক করিতে হইলে কয়েকটা বিষয় বিবে- 
না করিতে হইবে। 

১। কি প্রকারের উদ্ভিদণু নষ্ট করিতে হইবে? 
২।. উক্ত জলের উপাদান কি কি? 
৩। কতটা উত্তাপ? 

:. ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় জানা আবশ্তক। 
টড তুঁতে মিশাইবার পুর্বে জলের রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ ও অন্নবীক্ষণ যোগে উডভিদণু পরীক্ষা কর! 

কর্তব্ূ। 
: গ( 

- . নূতন কৃষি £_-ঘাটাল মন্থকুমায় অনেক দিন 
হইতেই প্রচুর পরিমাণে কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
কফি চাসে এ অঞ্চলের কষকের! এখন একরপ সিদ্ধ 
হ্বন্ত্ত হইয়াছে । গত বৎসর ঘাটালের কতিপয় আস্থা- 
পর্ন কষক গোল আলুর চামে মনোযোগী হুইয়া বেশ 
শাতবান্ হুইয়াছিবেন। এবৎসর ঝাড়গ্রামে তুল! 
-চাসের পরীক্ষা হইতেছে । দেশে যত নৃতন নূতন 
কৃষি প্রবস্তিত হইবে, ততই লোকের জীবিকার্জনের 
পথও যে প্রশস্ততর হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 
: মের্দিনী-বাদ্ধব যে কফি উৎপন্নের কথা বলিয়াছেন, 
তাহা, কপি (08৮৪86) বাকফি (0০199) 

- তাহা বুঝিতে পারিলাম ন|| যদ্দি কফি চাস হয় তাহা 
'হইলে.বিশেষ আনন্দের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত তখমূল কাফি চাসের সম্ভাবনা খুবই কম, 
এবং তথায় কাফি চাষের উপযুক্ত জমি আছে বলয়! 
7 মাঘের নিন হয না।__কঃ সঃ 
এর জিডি... 

যা 

বীটচিনি টাল রে শুন্ধ এ যাওয়ার 

১৩55 

এক্ষণে ভারতে প্রভূত বীটচিনির আমক্ধীনী হইতেছে । 
বীটচিনি সস্তা স্থুতরাঁং অনেকে ইক্ষৃচিনির পরিবর্তে 

বীটচিনি ব্যবহার করিতেছে + বিগত জুন মাসের 

নৌ-বাণিজ্য রিপোর্টে প্রকাশ যে, ভারতে ৭২,৮১৬ 

হন্দর চিনি আমদানি হয় তন্মধ্যে ৩ ১৪৫৪ হন্দর বীট- 

চিনি অর্থাৎ শতকরা ৪* ভাগ বীটচিনি। আগ্রা 

এবং অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশেয ইক্ষু সধন্ধীয় সরকারি 
রিপোর্টে প্রকাশ যে হালুইকরেরা যে চিনি ব্যবহার 
করে তাহার অর্দেক রকম. বীটচিনি। বঙ্গীয় কৃহি- 
বিভাগের বাৎসরিক সরকাক্সি রিপোর্টের মন্তব্য পাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে বীটচিনি দেশী চিনির অপেক্ষা 

, পরিষ্কার ও সম্ত। নুতরাং ধ্লীটচিনি ব্যবহার করিতে 

লোকে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে । 
& 

ব্গদেশের গবর্ণমেণ্ট ক্লষি রিপোর্টে, প্রকাশ যে, 
এ বৎসর থে সকল স্থানে পাঁট চাষ হইয়াছে তন্মধ্যে 
২৬্টী জেলাই উল্লেখযোগ্য । 

এএ বৎসর পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ ময়মনসিং, ত্রিপুরা, 

ঢাকা, পাবন1, রাজসাহী এবং বগুড়া জেলার সমগ্র 

প্রদেশে ১ ভাগ পাট উৎপন্ন হইয়াছে; এবং উত্তর 

টি 

বঙ্গে অর্থাৎ রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেচায় 

$ ভাগ পাট জন্মিয়াছে। 

ময়মনসিং, ত্রিপুরা! ও রঙ্গপুর জেলায় অন্তান্ 

বৎসরের তুলনায় পাট অর্ধেক জুন্মিয়াছে, কিন্তু অতি 
বৃষ্টিতে ফসলের কিঞিৎ ক্ষতি করিয়াছে । অন্য কতক 
গুলি জেলায় বিশেষতঃ ফরিদপুর ও ঢাকা জেলায় 
উত্তম জন্মিয়াছে আর দিনাজপুর, বগুড়1, যশোহরে, 

অতিবুষ্টিতে বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে । গত্ত বৎসরে 

০ 

ই। দেশী সবজী চাষ ।--0£ 7৪০ 
(1০51 (81£0501706 881৮ 11 রামনগর রাজ" 

বাগানের ভূতপূর্বব-তত্বাবধারক কৃষি-ত্ববিদ্ ভীযুক্ত 

 উপে্নাথ রায় চৌধুরী প্রদীত। মূল্য।* জানা। 
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ছিগ। লেকটপগণের ' বিপোর্টে প্রকাশ যে অন্ত 

বস্তুর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক জমিতে পাট চাস 

হইয়াছে । 
২৪ পরগণা ১৪, ৮৮,৩০০ একর 

যশোহর | ৬২,১০০ ” 

দিনাজপুর ১৩-১৪৪০ ৮ 
রঈীপুর ১১৭১০০০ : » 
পাবনা ্ ১৮২১০ ০০ ঠ 

ঢাকা ১৮৯,৯০০  » 
ময়মনসিং ৭৫০১০০০ 
ফরিদপুর 2 ১৪০১০৪৩ 

নওয়াখালি ৬১৭০ « 
পুর্িযা ২৯১১০০০  » 

ফটক ৭০৩ 

প্রচুর মূল্যের জন্ত ও ও বিনা বাধায় ফসল সংগ্রহের 
ঈন্ল এবং "পাট আবাদের সময় ধাতুর অবস্থা চাষের 
অগগুকূল থাকায়” এ বৎসর অধিক জগিতে পাট চাষ 
হইয়াছে। 
বর্তে ২৭৯৩৪০০ হইয়াছে। পূর্ব ময়মনসিং ও ত্রিপুশ 
রায় কতক ফসল নষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্ত বঙ্গদেশের 

কষি ও ল্যা্ড রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টার সাহেব 
২৭০০০০ একর জমিতে চাস হইয়াছে অনুমান 
করেন। কাঁলেবউরগণ শতকরা! ৮১ ভাগ ফসল হইবে 
বলিয়া অনুমান করেন। যত একর চাস হইয়াছে 

 গাঁহাতে স্থানবিশেষ যোল আনা ফসল হওয়ায় শতকরা 
৮৭২ তাঁগ অর্থাৎ চৌদ্দ আনা ফসল বলিয়! বোধ হয় 
গত কয়েক বৎসরের সাধারণ ফসলের গড় হিসাবে 
এ বৎসর পনর আন! ফসল হইবে বলিয়া! ডিরেষ্টর 
লাহেবের বিশ্বাস। 

| পি () এত ৈ 

: তৈলশস্ত "এ বৎসর অর্থাৎ ১৯০৩৪ সালের 
সকল.বিতাগের বিভিন্ন গ্রকার- টতল শত্ভের-তালিকা 
বাহির: হইয়াচ্ছ। প্রধান £তজশম্ত ফীদল, সিষা। 
স্লারি, কিল,. তিনি, রেড়ি, ও লোর জা; ও - তারামণি। 
মর্যয ও রুষ্ট, সকল-রকম সৈলশজার মধ্য. শী 

মধু, 

গত বৎসরের অনুমিত ২৪৭০, শ 2০ পরি- 

জা 

ন্ রি থু দু ৫ এ 28 
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তাঁগ। রাজসাহী বিভাগের প্রত্যেক জৈপা:, ঢাকা 
ময়মনসিং, পূর্ণিয়া এবং সীওতাল পবগণায় সকল 
আকারের সরিষ! ও রাইয়ের চীস হইয়াছিল। তিসি 
গ্রধানতঃ দ্বারভাঙগা, সারণ, চম্পারণ, গয়া ও নদীয়া 
জেলার জন্মিয়াছিল। যশোহর, পাবন! ঢাকা, ময়- 
মনসিং, বাঁথরগঞ্জ, ত্রিপুরা, 'মওয়াখালি, মেদিনীপুর, 

 গায়া, অধ, হাজারীবাগ ও পালাদৌ জেলায় তিল 
জন্মিয়াছিপ | 

কতক 'জেশায় অঠোঁবরমামে অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার 
জন্য রনি-তৈলশস্ত ক্গতিগ্রস্ত হইয়াছিল; কিন্ত কতক 
স্থানে ফসলের বিশেষ উপকার হইয়াছিপ। যেখানে 

এই বৃষ্টির পূর্ধে সর্প ও তিসি বশন হয়াছিল তথায় 
ই সকল ফসল একেবারে নষ্ট হইরা গিরাছিপ এবং 
তদ্দযন্ঠ পুনরাম্ন বপনের আবশ্ুক হইয়াছিল কিন্তু 

রি গাহেব বলেন যে এই বৃষ্টিতে ভাছুই ও ববি 
উভদ্নবিধ তৈল শন্তের বিশেম উপকার হইয়াছিল। 
নভেব্বরে গাটুনা ও ভাগলপুর বিভাগ ব্যতীত সর্বত্র 
সামান্ত বৃষ্টি হইগ্লাছিল। সমুপায় বিহার এবং উত্তর- 
বঙ্গে জান্যারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে যথেষ্ট পরিমাণে 

বৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু মার্চ এপ্রেলে হয় নাই। ফল 

কথা ববি-তৈলশস্তের অবস্থা ভালই ছিল। 

সাধারণতঃ বিভিন্ন (প্রকারের তৈলশস্ত ফসল 
মোট ৩,৮৭৮,৯*০ একর জমিতে চাম হইয়াছে বলিয়া 
অনুগিত হন । কিন্তু পরে দেখ! যায় বর্ডএান বৎদরে 
মোট ৩,৮২৯,৫০*একর জমিতে ফসল জন্পিয়াছে এব : 
গত বংণর ৩৬৫৭,৭০০ একর চাষ কর। হইয়াছিল । 

ফসলের হার চোদ্দটা জেলায় শতকরা ৯৯ হইতে 
৯৯ ভাগ, অন্য ১৪টী জেলায় শতকর|-. ৮* হইতে ৮৯ 

ভাগ এবং ১০টা জেলাযু খতকর! *« হইতে ৬৯ ভাগ 

এরং নদীয়ায় শতকরা ৪৮ ভাগ হইয়াছে |. রমন্ত 
জেলায় হিসাবে মোটের'. উপর শতকরা. ৮৪: ভাগ 
ফসল জল্মিয়াছে। 7. ২ ২ ধুলা টি 08 

ভিসি; সরিষা ও রাই প্রতি এখানে, গে ৬ম 
এবং অন্ত তৈলশস্ত প্রতি“ অকরে ৪$ দণ ধরিণে 
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রর বিগ সান বর্ষে মোটের উপর * ৬৬৩,১৬০ ও 

টিন জমিসবাছে। গত বৎসর ৬৯,৭৯৭ টন হইয়া- 
ছিল । 

গর রাগররে রি রিটা 

 পত্রাদি। 

পিলজঙ্গ পোঃ--নওয়াপাড়া গ্রাম, 
€ ঞেল৷ খুলন! ) 

_ নিয়লিখিত প্রশ্রগুলি ও তাহার উত্তর ক্ৃষক- 

পত্রিকায় লিখিয়! বাধিত করিবেন । 
১1 বঙ্গদেশের সুন্দর বনের জমি যাহা লবণাক্ত 
জলে বেটিত এ জমিতে ধান ভিন্ন অন্ত কোন ফসলের 
চাষ হইতে পারে কি না? লবণীক্তজল জমিতে উঠিলে 
কোন জাতীয় ধান্ত মরিয়! না যাইয়৷ জীবিত থাকিয়া 
ফনর্ল প্রদান করে? এবং কোন জাতীয় ধান্তের 
বীজে লবণাক্ত জলেও পাত। জন্মাইতে পারে ? 

২। উপরোক্ত প্রকারের .জমিতে পাট জন্মে 
কিনা? পাটেরগছ এক কি দেড়হাত পরিনাণ 

উচ্চ হইলে পরে লবণাক্ত জল কোন কারণে জমিতে 
প্রবেশ করিলে পাটের গাছের কোন ক্ষতি হয়কি 
না? অথবা নিয়ত লবণাক্ত জল যে জমিতে জোয়ার 

ভাটায় উঠে ও নাবে সেই জমিতে পাট জন্মিবে কি 

না? নিবেদন ইতি--গ্রীনবনেপাল ঘোঁষ। 
710১1 যে জমিতে মধো মধ্যে লবণাক্ত জল উঠে 

তাহাতে বরো জাতীয় ধান্ত জন্মিতে পারে কিন্তু লবণ 
জল জমির! থাকিলে কোন ফসলই হুইবে না। 

' ২। এবম্প্রকার জমিতে পাট চাষ আদৌ সম্ভবে 
লা। পাটের জমিতে লোণাজল উঠিলে পাট হাজিয়! 
যাইবার. সম্ভাবন!। 

. জোক্ারের সময় লৌণ! জল উঠে এরূপ জমিতে 
খেজুর গাছের আবাদ হইতে পারে। পেজুর গাছের 
লোপা সহ করিবার ক্ষমত| অত্যধিক ,পরিমাণে দৃষ্ট 

হয় বাবুলাদি পি উদ প্রকার জমিতে হইতে দেখা 
্ বার | র₹ঃসঃ 

মান্তবর-_. নারে 

শীযুক্ত কৃষক সম্পাদক মহাশয় 75 ডি 
মহাশয়, | 

আপনার কৃষক” পত্রিকায় ১৩০৮ সালের ভাদ্র 
খ্যার রামচরণ কর্মকারের আবিষ্কৃত হস্তলাঙ্গলের 

বিষয়, ১৩৪৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বাবু ঈশানচক্ 
মজুমদারের ও ১৩১* সালের ভাদ্র সংখ্যায় ওভার- 

সিয়ার বাবু শ্রিয়নাথ রায়ের আবিষ্কৃত "কলের ঢেঁকি” 
' বিষয় এক একবার করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু 

তাহার পর উক্ত লাঙ্গল ও ঢে'কির বিষয় আর. কোন 
কথাই লেখেন নাই, কিন্ত এ সকল যন্ত্র কাধ্যোপ- 
যোগী হুইয়! থাকিলে সাধারণের বিশেষ উপকারে 
লাগিবেক । অতএব লিখিতেছি আপনি অনুগ্রহ করিয়! 

উক্ত যন্ত্র সকলের বিস্তারিত বিবরণ, কাধ্যকারীত।, 

মূল্য ও প্রান্তি স্থানার্দি লিখিয়৷ সাধারণের উপকার 
করিবেন। | 

প্রোফেসার বসুর লাঙ্গছলের কোন রূপ উন্নতি 
হইয়! যদি কার্য্যকারী হইয়! থাকে তং তাহা লিখিতে 
বিশ্বত হইবেন ন! ইতি-- 

[রামচরণ কন্মকারের মৃত্যু হইয়াছে এবং সঙ্গে 

সঙ্গে তাহার আবিষ্কৃত হস্তলাঙ্গল লোপ পাইয়াছে। 

বিশেষ বিবরণ জানিধার অভিগ্রায়ে কণের 
টেকি সন্বন্ধে পত্র লিখিয়া আমর! কোন উত্তর পাট 

নাই। বিলাতি কোন প্রকার ঢেকি কল 'বক্রয়ার্ধ 
দেখা যায়না । কোথাও কোথাও এঞ্জিন বসাইয়! 

কলে ঢে'কির কার্য চালীন হঈতেছে। গম ভাঙ্গা! 

প্রন্থতি বিলাতি কল আছে' কিন্তু ধানভানা, কল 
নাই ।* প্রোফেসর বসুর কলের লালের কু পরি- 
বর্তন হুইয়াছে বটে কিন্তু লাঙ্গলখানি তগাপিও 
কাধ্যোপযোগী হর নাই । আ'চট জমিতে উক্ত লাঙ্গল 
চলিবে না। ]_-₹ঃ সঃ 

* হিতবাদীতে বিজ্ঞাপন দেখা যায় যে দেশী 
ধান ভান! কল নিয়লিধিত ঠিকানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত 
আছে। এঞ্জিন ও গরুতে চলে। মূল্য ১*২ টাক! । 
ঠিকানা- শ্রীরাখাঁলচঞ্জ দীস খা, ৪৮ নং গোঁধীবাড়ী 
রোড, পোষ্টীফিস শালিখা; গেলা ভাওড়ী): .. 



পর খত তথ সংখ্যা । 

আঘণ ১৩১১ । কষক ! 

প্রাদেশিক রুবি এসোসিয়েসন। 
সকলেই অবগত আছেন যে বড়লাট লর্ড বর্জন 

পুঞ্জাতে কৃষি-কলেজ স্থাপন করিয়া ভারতে কৃষি- 

তত্বের আলোচনা এবং কৃষিশিক্ষা বিস্তারের জন্ বদ্ধ 

পরিকর হইয়াছেন-_উদ্দেস্ত সিদ্ধি হইলে সৌভাগ্যের 
বিষয় বলিতে হইবে । আবার শুনিতেছি যে ছোট- 

লাট সার এগরু ফ্রেসার প্রাদেশিক কৃষি-সমিতি 
স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ভারতবাসী প্রজা- 
বৃন্দকে নৃতন নূতন কৃষিতত্ব শিখানই সমিতির প্রধান 
কাধ্য হইবে। কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত নব নব 

কৃষি পদ্ধতি, নুতন কৃষিতত্ব উদ্ভীবিত হুইবে, সেগুলি 
স্থানে স্থানে সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া প্রজাবৃন্দকে 

ভাতে হাতিয়ারে শিখাইয়া দেওয়া হইবে। ভারতের 

উন্নতির জন্ত কত যে অভিনব মনোহর কল্পনা করা 

হইতেছে_-কত যে নুতন ধরণের প্রস্তাব করা হুই- 
হেছে_-সে সকল কথা ভাবিলে ভারতবাসীর মন 

সহজেই আনন্দে উৎফুল্লনা হইয়া থাকিতে পারে না। 

কারণ দরিদ্রের চিরসন্বল আশা, বারম্বার হতাশা হই- 
যাও দরিদ্র-ভারত আণ| ছাড়িতে পারে না। ভারতে 
সভানমিতির অভাব নাই--গভণমেন্টের কৃষি বিভাগ 

আছে, রুষি-পরীক্ষাক্ষে তর আছে, কৃষিতত্বান্থসন্ধান” 

শালা আছে, এবং পুযাতে কৃষি-বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপিত 
হুইতেছে। এতত্যতীত ব্যক্তি ধিশেষ বা দল বা 

জাতি বিশেষ দ্বার! স্থাপিত সভাসমিতিতে ভারত 

সাইন; পড়িতেছে, কিন্ত ভারতের অবৃষটক্রমে 
কিছুতেই বিশেষ কোন উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত 

১) 

হইতেছে, না, তথাপি বলিতে হইবে যে সঞ্ষলেরই 

উদ্দেস্ট মহৎ--সকল সভাসমিতির প্রস্তাবলায় স্বদেশ 

বংসলতা৷ ও জগৎব্যাপী উন্নতির আ্োতে যোগদানেচ্ছ। 

পরিব্যক্ত। কিন্ত অভাব ঘুচিতেছে কৈ? গভর্ণমেণ্টের 
এত চেষ্টার সুফল ফলিতেছে টক? যেন কোথায় 
গলদ আছে, যেন একটু মুবন্দোনস্তের অভাব আছে । 
পুষাতে কৃষি-কলেজ স্থাপিত হইলে আমাদের সে. 

অভাব দূর হইবে এই আমাদের আশা--এবং গন্তর্ণ- 
মেণ্ট কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের অবশ্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি 

যাহাতে সহজবোধ্য ভাষার প্রজাবৃন্দের হস্তগত হয় 

ইহাই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা । এমন অনেক 
প্রাইভেট সভাসদিতি আছে যাহারা এ বিষয়ে গভণ- 
মেণ্টকে সাহায্য করিতে পারে । ভারতে এত সভা।- 

সমিতি থাকিতেও কোন ফল দর্শিতেছে না, তাহার 

প্রধান কারণ, বোধ হয় কোন কোন দলের ইচ্ছা 

আছে, আস্তরিকতা৷ আছে-_নাই কেবল সহায় সম্বল; 
অপর দলের ধুম ধাম আছে, বাগাড়ম্বর আছে, নাই 
কেবল আস্তরিক চেষ্টা । তাই বলিতেছি যে ভারত- 

বাসীগণ যেন আর আন্তরিকতাশুন্ত হইয়। কোন কাজ 
করিতে গিয়! রাজার চক্ষে এবং ভিন্ন ভিন্ন উন্নতিশীল 

জাতির চক্ষে ঘৃণার পাত্র নাহন। আর আমাদের 
নুতন সভাপমিতিতে কাঁষ নাই যেগুলি আছে-_রাজ। 
প্রজা সকলে মিলিয়া সেগুলিকে স্থুপরিচাপিত করিয়। 

ভারতের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইলে বোধ হয় আমাদের 
অধিক লাভের সম্ভাবনা । | 

সভাসমিতি করিয়! বৃথ! বাক্য-বিগ্ভাসে কালাতি- 
বাহিত না করিয়! প্রত পক্ষে কাধ্যক্ষেত্রে নামা : 
ছাড়া আর উপায়াস্তর নাই। কার্যক্ষেত্রে নামিতে 
গেলে অর্থের আবন্টক--সে অর্থ কোথা হইতে 
আসে? সাধারণ ভারতবানী প্রজা দরিদ্র হইলেও 

ইচ্ছ৷ গ্লাকিলে কল কারখানা স্থাপনের জন্ত অর্থাভাব 

হইবে না। আদোদে 'উৎসবেও অনেক অর্থ বায় 



হইত বেখা' বায়) থা 'কাষেও ন লে নষ্ট হ, 

ভিঞ্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের জগ্ঠ চীদা সংগ্র 
 ফাঁলবিলম্ব হইল না, বিবাহাদি: উৎসবেও গা 

সুরা ব্যয় হইতে শুনা যার, কিন্ত দেশের উন্নতিকরে 

কল: কারখানা স্থাপনের জন্ভ অর্থাভাী। হয় কেন? 

| সেটা কেবল আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা, অধ্যবসায় ও 
| উদ্ভৌগের অভাবে নয় কি? ভারতে অন্থত্র কিরূপ 

ঠিক জানি না কিন্তু বাঙ্গালী জাতির পরস্পরের উপর 

অবিশ্বীা এবং সহ্ৃদয়তভার অভাবে অনেক সময় 

আনেক মঙ্গলকর কাব্য নষ্ট হইতে দেখা ঘায়। 

. হুস্তপরিচালিত বরন-যন্ত্র | 

- দেশীয় বন্ত্-শিলপ যে লুপ্ত প্রায়” তাহা আকাল 
কাহারও আর অন্ির্দিত নাই। ইংত্রাতী ও বাঙ্গালা 

সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদিতে এ হিযক্তর লইয়া বহু 

জ্বান্দোলন হইয়াছে ও হইতেছে । দেশের সকলেই 
৫ধ বেব্ল শু আলোচনা করিয়া ক্দাস্ত আছেন তাহ। 

নহ্ে। .মহামত্তি কেলকাঁর প্রভৃতি অনেকেই এ 

বিষয়ে মস্তিষ্ক পরিচালন করিতেছেন। কিন আজ 
পর্যন্ত অন্পূর্ণরণপে কেহই কৃতকাধ্য হইতে পারেন 

নাই। অথবা তাহাদের আবিষ্কারের ফল এখনও 

শের, অভাব 4ধমোচনে সমর্থ হয় নাই, তাহা আমর! 

প্ুর্ববেই বলিয়াছি। বোমাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশ 
ভারতের অগ্ঠযন্ত স্থান অপেক্ষা শিল্প ও বাণিজ্যে 
উন্নত ।- ধাঙ্গালায় তাহার সাধারণতঃ অভাব হইলেও 
এক এক্টা-অভিন্ব” মন্তিঘের উদ্থাবনা ও আবিষ্কার 
সকলে এ প্রবেশের মুখোজ্ৰল কৰিতেছে ॥ নিঘড়া গ্রাম 

নিবাসী ফোট উইলিদ্ম'। কালেজের পয়ীপ্েশভীর্ণ,.আব- 

বর শ্রাঞ্ধ অহদর্শী: ইজিনিয়াপ শীবুক্ত বাবু দীনবন্ধু 
স্কধাপাধ্যারকলিকানা, ৩:নং €বলারিটোল।: শন 

বাস করেম ।. ইন্ছিএই হান বসে নিন 
বং বৃদ্ধশক্তির' অনথীলন দ্বারা দেশের এবং রুশের” 

বহুল উপকার - করিতেছেন। সম্প্রতি ভিনি অক্রার্ত 

পরিশ্রমের ফলে দেশের একটা . য্থার্থ অভাব দুর 
ঝর্ধিলেন। তিনি বন্তের টানা এবং তৎসহ বস্ত্র বুনিবার 

উপযোগী এক নূতন অদ্ভুত কল প্রস্তুত করিয়াছেন । 

ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহার পেটেপ্ট ১৪ বৎসরের রেজে- 
রী অধিকার দিয়াছেন। 

কলটীর সম্পূর্ণ নক্সা! এবং বিস্তৃত বিবরণ দীনবন্ধু 

বাবু আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন, | উহার নাম 
দিয়াছেন “হ্াণ পাওয়ার ওয়ার্প মেসিন” (17277- 

1১0৬৬০91 ৪7 202.01)1179- ) স্তরাং ইহা মনুষ্য 

শক্তিতে হস্ত দ্বারায় পরিচালিত হইবে। কাধ্যের 

সুবিধার জন্ত তিনি কলটা তম অংশে বিভক্ত করিয়া- 
ছেন। প্রথম অংশে সুতা জষ্ঠান হয়। দ্বিতীর অংশে 
টান! বাধা হয়। এই অংশেই দুতাগুলি সমাস্তর ভাবে 
আপন! আপনি মাড়যুক্ত, জলে আর হুইস ঘুর্ য়মান 
বুরুষের উপর ও নিম্ন দিয়! উপধু্ঃপরি পরিষ্কৃত এবং 

সংযত হইয়া থাকে । পরে উত্তপ্ত নলের মধ্য দিয়! 
যাইয়! ভিন্ন রিলে জড়িত হয়। তৃতীয় অংশে বস্ের 

বহর আঁট! হয়। সরু মোটা সকল প্রকার স্থতাতেই 
এই কলে কাঁধ্য কর! যাইবে। ইহাতে স্থুত! 

জড়াইবার যে সকল রিল আছে তাহাতে ও হাজার 
গজ স্থৃতা অপেক্ষা বেশী তাও জড়ান যাইতে পারে। 

কলটী লৌহ এবং কাষ্ঠ ছারা নির্ছিতি। (হতরাং 
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ধখ খণ্ড) ধর্থসংখ্যা। 

খুব মজবুং। একেবারে ৩*** গজ পরিমাপ দীর্ঘ 
ব্ও প্রন্তত হইতে পারিবে । বহর বত বড় ইচ্ছা কম 
বেদী কর! যাইতে পারিবে তাহার সুন্দর বন্দোবপ্ত 

আছে। সমস্ত দিনে ৮ জন লোকে কাধ্য করিলে 

প্রত্যহ অনুমান ৩৫ যোড়। প্রমাণবস্ত্র প্রস্তত হইতে 

পারিবে । অথচ দীনবাবু বলেন কলিকাতার বাহিরে 

কল স্থাপন করিলে প্রত্যহ ৫1৭ টাকার অধিক খরচ 

পড়িবে ন।। 

যে কলে একেবারে এত কাধ্য হইবে, সেটা যে 

নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে তাহ! বলাই বাহুল্য; তাহার নক্মাও 
অতি বিস্তৃত তাহা! সহজে সকলে বুঝিতে পারিবেন 

না। দেশহিতৈষী উদ্ভমশীল ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে 

আমাদিগের নিকট আসিয়া তাহার নক্সা :দেখিয়া 

যাইতে পারেন । ” 
দীনবন্ধু বাবুর পরিশ্রম সার্থক হুইয়াছে আমরা 

তাহাকে একদিন এ কলের কাধ্য সাধারণকে দেখা- 
ইতে অনুরোধ করিয়াছি । শীঘ্রই দিন স্থির হইলে 

সাধারণকে জাত কর! যাইবে । 

যস্ত্রধাত বস্ত্রের সহিত হস্ত প্রন্থত .বস্ত্রের প্রতি" 

যোগীতা সাধন যে, সম্পূর্ণ অসম্ভব তা কে না বুঝিতে 
পারে? হ্যুতরাং বর্ডমান সময়ে আমাদের দেশে 

এইরূপ কলের সাহাম/ আবশ্যক হুইয়! পড়িয়াছে, 

নতুবা! দেশীয় বন্্র-শিলপ রক্ষা হয় না। ইতিপূর্বে 

হীরামপুর, চন্দননগর, ঢাকা, বরিশাল প্রন্ৃতি স্থানে 
হস্তের দ্বার! মাকু চালান হইত, কিন্তু তাহাতে অধিক 

তাৎ প্রস্তত করিয়া কাধ্য করিতে আরম্ভ বরে। 
কিন্ত হাতে সুতার যে টানা আট! হইত, তাস! 

সম্পূর্ণ সমাস্তর ও সংবত ন! হইবার কারণ, মাকুর 

ঘন ঘন তীব্র ও প্রথর বেগ সহা করিতে পারিত না । 

ফলে টানার সুতা সর্বদা ছিড়িয়! যাইত, এইরূপ 

নানাবিধ অস্থবিধা প্রযুক্ত'তাহার প্রচলন স্থায়ী হইল 

না, সুতরাং পুর্ব প্রচলিত তাতেই আজ পধ্যন্ত হুষ্থা 

বন্ত প্রস্তত হইয়া আদিতেছে। ইতিমধ্যে বিদেশী কল- 

জাত সুলভ বস্ত্রে দেশ ছাইয়! ফেলিল। দরিদ্র দেশের 
লোক হ্ছুলভ পাইলে অধিক মূল্যের সামগ্রী পছন্দ 
“করিবে কেন? কাজেই দেশীয় বন্ত-শিল্প নুপ্তপ্রার 
হুইয়াছে। 

আজ কাল দেশ বিদেশে কলে মাকু চল! উৎকুষ্ঠ 

তাত অন্ন মূল্যে পাওয়া যাইতেছে। কিছুদিন পুর্বে 
আমরাও জাপানের একটা তাঁতের কথ। সাধারপকে 

. অবগত করাইয়াছি। সে সব্বন্ধে বারান্তরে আরও 

ছুই এক কথ! লিখিত হুইবে। তাহা ব্যতীত 

কোয়াম্বাটুর, আমেরিকা! ও বিলাতের ভাতও অল্প 

মূল্যে পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু হুঃগের বিষয় লব! 

টান! প্রস্তত করণের উপযোগী কোন যন্ত্র এদেশে 
ন! থাকায় তাহাও এতদিন বিয়দভাবে প্রচলিত হইতে ' 

পারে নাই। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এ কাযো এক! 

কেহ হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। বিশেষ 

ছুটী লোকে যে একমতে কোন কার্ধা করিবে, 

এখানকার লোকের তাহাঁও অনভ্যাস। অনেক” 

বহরের বন্ধ প্রস্ততকালে প্রায় ছইজন ব্যক্তিকে মাকু& দিনের কথ! এক সময় তাই আওরঙ্গজেব বলিয়া" 
চালাইতে হইত । এই কারণ তাহাতে খরচ অপেক্ষা 

কত অধিক পড়িত। পর্তগীজগণ থে সময় শীরাম- 

পুরে বাস করিতে থাকে, সেই সময় তাহার! শ্বদেশ 

হতে ক প্রকার কলে মাকু-চলা-গাৎ আনাইয়া 
বস বয়ন করিত। তাহা দেখিয়। €সই লময়ের 

পোক যেই তাতের অকুকরণে এক প্রকার কলের 

&॥ রা 

ছিলেন যে, বাঙ্গাণী মাত্রেই এক! একা! ব্যান, ছুই 
জন একত্র হইলেই হুর্বল, অর্থাৎ উভয়ের কাতার 
সম্পুণ অভাবৰ। যাহাই ছউক এ হঃসময়ে আসাদের 
আর [নিচ্ছে ভাবে নিদ্রিতের “স্যার পড়িয়া থাকা 

উচিত নঘ। এক্ষণে চপরম্পর মিলিত হইয়া কাধা 
করাই আবস্তক হইয়। পড়িয়াছে। 



কক: 

স্তর বব বাবু লোকাভাবে সহায় সপ্পদ 
| আজাবে বহু বাধা- বিন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া তাই 

্রইটান! প্রস্তত করিবার নৃতন কলটা আবিষার 
করিয়াছেন। ইছাতে প্রথম হইতে বহুসংখ্যক সুতা 

একত্রে ছটা লাটাইয়ে জড়াইস়। তাহার পর স্ুতাগুলি 

মাড়ে ভিজাইয়া, ঝাড়িয়! গ্ঁছিয়া ও টানাটানি ছার! 
- মাজিয়া অমিতাপে শুষ্ক করতঃ এমন ভাঁবে পাশাপাশি 

সারবন্দি সাঁজাইয়! যায় াহাতে কেহ কাহারও সঙ্গে 

জড়াইতে পারে না । এক কথায় এই অংশে হৃতার 
যাবতীয় পাঁট ঝাঁট পোক্ত ও মজবুত করিয়া তিন্ন ভিন্ন 
রিলে জড়ান হয়। তাহার পর বস্ত্রের বহর ঠিক 

করার কার্ধ্য তৃতীয় অংশে সম্পন্ন হয়। হাতে সুতার 

যেরূপ পাট হয় তাহাতে সকল মতা সমান ভাবে 

পোক্ত হয় না, মেই কারণ কলের তাতে মাকুর 

তীব্রগতিতে টানার হুতা ঘন ঘন ছিড়িয়া যায়। 

(কক্ত দীনবন্ধু বাবুর প্রস্তুত টানার কলে সুতার পাট 

ঝট সমান ভাবে সম্পন্ন হইবার কাঁরণ উহা সমভাবে 

মজবুত হইয়া যায়, সুতরাং কলের তাতে সত! ছিড়িবার 

€কোন আশঙ্ক। থাকে না। ইহাতে আর এক নৃতনত্ব 

তাছে। পড়েনের স্থভাগুলিরও সমানভাবে পাট 

করিবার ও একেবারে ২৩ শত .মাঞুর মধ্যে উহা 

জড়াইবার স্থন্দর বন্দোবস্ত থাকায় কাধ্যের বিশেষ 

জুধিধা হয়। বিল!তী বদ্দ্রে পড়েনের স্থতাগুলির এরূপ 
শাউঝাটি করিবার এথ। প্রচলন নাই সে কারণ 
বলাতী বস্ত্রগ্ুণি না লশ্বালঘি দিকে হিরা যায়, 

ইন্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোিয়েসন হইতে প্রকাশিত |; 

১ । বিলাতী সবজী চাষ ।-_-0৮174859] 
08710617110 081 1, ৬মশ্বথনাথ মিত্র 

বি এ, এফ, আর, এচ, এস ; প্রণীত। কপি, 
ব্বাপগম, গাঁজর, বাঁট প্রভৃতি বিলাতী 
শববন্দীচাষ প্রণালী. বিশদরূপে বর্ণিত আছে। 

মুল্য)” স্থলে ।« জানা) বাঁধাই ।%ৎ৭ আন ॥( 

তাহা বোধ ; হয় অনেকেই মনোধোগ নিয়া দেখেন, 

নাই।. কিন্তু এই যন্ত্রের টানাপড়েনের উভয় হুতাই 
সমানভাবে সম্পন্ন হুইয়া থাকে বলিয়া, ইহাছারা 
প্রস্তুত বস্ত্র বিলাতীর মন্ত কম মজবুত হইবে না। ইহা 
বড় কম সুবিধার কথা নছে। 

যন্ত্রটী লৌহ ও কাষ্ঠ দ্বার! এমন সহজ ভাবে 
গ্রস্তত যে ইহ! সহস! ভাঙ্গিক্া৷ £যাইবার কোন আশঙ্কা 

নাই এবং ভাঙ্গিলেও পল্লিগ্রামের সামান্ত ছুতার ও 

কামারের দ্বার মেরামত চগ্দিতে পাবে । প্রত্যহ 

নিয়মিত কাধ্য করিলে ক্লটী বিশ বদরের অধিক 

কাল টিকিতে পারে। এই একটা টানার কলে যে 

সত আটা হইবে, তাকাতে অনেকগুলি কলের 

তাতের কাধ্য সরবরাহ হইতে পারে । আমর! আলন্ু- 

মানিক হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, চার পাঁচ হাজার 

টাকায় একটা 'নুন্দর বন্ধ বয়নের কারগ্রান।৷ আরম্ত 

কর। যাইতে পারে । আমাদের দরিদ্র দেশে বদি একা 

এক কেহ এরুপ কার্য করিতে ভা টম 

খিলিয়। হাজার ঝ দেড় হাজার টাক] সংএাহ করতঃ 

কেবল টানার কল বসাহলে ২০০২৫ ঘর তাতার 

কম্মের অভাব থাকিবে না। অথাখ প্রাতি ঘরে ঘরে 

এক একখানি উন্নত তাত রাখিয়।- গ্রত্যহ ৬1৭ ঘণ্টা 

কাম্য করিলে মানে ৪০1৪৫ টাকা, সহজে উপাঞ্জন 

হইতে পারিবে । এরুপ ভাত ফে স্ুলভে পাওয়। যায়, 

তাহা আগে আমরা বণিযাছি। 

আশ। কার শক্ত সহদয় মহাগ্সাগণ উন্যো 

হইয়া সাধারণ লোককে. এ সকল বিষরে শিঙ্ষা দা 
উতৎ্মাহিত কাঁরবেন। এবং দীনবন্ধু বাবু? এ৩ 

পরিশ্রমের কলটী দেশের নান। স্থানে প্রচলিত করিয! 

দেশীয় বন্্-শিল্পের উন্নতি সাধনে ধন্ধবান হইবেন ।৮+ 

শিল্প-সাহিত্য । 



৫ ক গর্বনাংখ) ্ কষক। | ৮৩ 

নিবর্ী ভিন ভাগের বর্ণ ঈষৎ শুভ্র এবং ং উর্ধাভাগের 
শান: পোকা | বর্ণ কৃষ্ণাভাযুক্ত লোহিত। পদ্রগুলি লম্বা ও অতি 

| সরু। পক্ষদ্বয় যাহা দেখ! যাইতেছে তাহার উদ্ধ ভাগ 
গান্ধী-পোক। বিভিন প্রদেশে বিভিন্ন নামে পরি- অতিশয় পাতলা । একটী পক্ষ অন্তটার উপর পাট 

চিত। ছোটনাগপুর, আসাম ও ভারতীয় যুক্ত হইয়া দেহের নিশ্নদেশ আচ্ছাদন করিয়া আছে। 
প্রদেশে ইহাকে গাহ্ধী-পোকা কহে। বাকুড়া জেলায় (ক) চিত্রে পূর্ণায়তন প্রাপ্ত গান্ধী-পোকার বঞ্ধিত প্রতি- 

ইহার নাম ভোম! পোকা । ইহাকে বরিশালে মেওয়া * কৃতি এবং খে) চিত্রে ইহার স্বাভাবিক প্রতিকৃতি 

এবং আঙ্গুলে মাঃনা কছে। প্রদশিত হইয়াছে । ইহার ডিঘ্ব ঈষং লম্বিত গোলাশ, 
গাক্ধী-পোকারি চিত্র £- কার। মধ্যভাগে লম্বালন্ি কর্তন করিলে নি্নতাগ 

রা 

(ক) বঞ্চিত আয়তন । খে) স্বাভাবিক জায়তন। 
চিএ 

গাদধী ছার-জাতীয় পোকার শ্রেণী বিশেষ । এই ভুযুজ (০০7৮9: ) এবং উপরিভাগ 

ভাতায় পোকার মুখ পঞ্গীর ঠোটের স্তায়। গান্ধী- পাখীর অর্দখণ্ড ডিন লম্বাণঘ্ি ঢুই ভাগে চিত 

পোকার বর্ণ সবু্দ আভাধুক্ত হলুদে হইতে কষ্ণাভা দেরূপ দেখায় ঠিক সেইরূপ | ভিন্ব বেগুণে বা ছঈীনং 
ঘুক্ত লোহিত । দেহের উপরিভাগের বর্ণ গাড় কমল কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট । ইহা দীর্ঘে প্রান এক উঞ্চির কুড়ি 

লেবুর স্তার়, কিনু ইহার তলদেশের বর্ণ সেইরূপ গাড় ভাগের এক ভাগ । 

নহে । ইহার উভয় পার্শে কষগভাযুক্ত লোহিতনর্ণের নণজাত কাট 'অন্যন্ত অনিকারী, ইহারা ধান 

চারিটী করিয়! চিহ্ন চুষ্ট হয়। ই্টেবিং সাহেব আসাম গাছের রস চুমিয়া খায়। পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত পোক। 
হইতে প্রাপ্ত কীটে-_এই চিহ্ন দেখিতে পান নাই। দলে দলে ধান্তের শীষ আক্রমণ. করিয়া পশ্ত-চ্ধ 
গান্ধী/পাকার দেহ লা ও সরু। দীর্ধের পরিমাণ ₹ *শোষণ কুরে। ইহাতে অচিরাঁৎথ বীজ অন্তঃসার 
টার ভাগের তিন ভাগ ইঞ্চি। ইহার লক্ব! স্প্যণীদ্বয় বিহীন হইয়া! শুফ হয়। . ্ 
মন্তকের সন্ভুখে অবস্থিত । ম্পর্যনী চারিভাগে বিভক্ত | 1 এই পোকা! এপিয় মহাদেশের সর্বত্র ধান্তের 
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অনিষ্ট করিয়া খাকে। কোন পর্বযার কাঁট ধানগাছ 
'হাতীত বুল! কোন গাছ খাইয়া জীবনধারণ করে 
 হলিয়া ঠ্রেবিং সাহেব অগ্ুমান করেন । তিমি অবগত 
হইয়াছেন যে, এই পোকা ধারা আসামের আলু, 
ছাঁপরার ভাহ্ই, কটকের লঘুধান্ঠ আক্রান্ত হয়। 

এই সকলই আশু ধান্ত। আমর! এই পোকা! দ্বার! 
কান্তিকশাল ধান্তও আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছি । 

ইহারা শুঁড় ছারা থোড়মুখ ধানগাছের চর্মভেদ 

করিয়া ইহার রস চুষিয্লা খায়। নবজাত কীটই 
এইরূপ গাছ খাইয়। ইহার ধ্বংস করে। ইহার! 

পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত ইয়া গাছের শীষে উঠে এবং নব 
শন্তের ছুগ্ধ চুষিয়া খায় । যেবীজ ইহাদের দ্বার! 
আক্রান্ত হয় তাহা৷ শু হুইয়। যায়। ইহারা ধান্তের 
ভয়ানক অনিষ্টকারী। সময়ে সময়ে কোন কোন 
জমি এইরূপ ভয়্ানকরূপে আক্রান্ত হয় যে, তাহাতে 

সুষ্টিমান্র শন্ত ও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

গান্ধী পোকার শক্র। 

_ উপরে অস্কিত ধামশা নামক এক শ্রেণীর পৌোঁকা 

গান্ধী পোকা ধরিয়! খায় । এই পোকার উপরিস্থিত 

ক্ষঠিন পক্ষে ছয়টী বিন্দু বিন্দু দাগ আছে। ইহার 
হ্যাং বৃহৎ, চাল খাড়া ও বৃহৎ, এবং চক্ষুদ্থয় প্রশস্ত । 

ধামশা পোকার উপরিস্থিত কঠিন পক্ষের বর্ণ কষগাভা- 

বুক সবুজ। প্রত্যেক পক্ষের উপরে তিনটা ঈষৎ 

স্রিদ্রাবণের্র টিপ (দাগ) দেখিতে পাঁওয়া যায়। 

চিত্রে এই পোকার জারি আয়তন - প্রদর্শিত 
হইয়াছে । ্টেবিং সাহেব শুনিয়াছেন যে, মতিহারী 

জেলায় যে ধান্তের জমীতে অধিক পরিমাণে মহিষের 

পুরীষ (সার) প্রয়োগ করা হয়, তথায় বহু পরিমাণে 

এই পোক। অবস্থিতি করে। ভিনি অনুমান করেন 

যে ধামশা পোকার কীড়া, এ পুরীষসারে উৎপন্ন 

কোন কীট তক্ষণ ফরিতে তথায় উপস্থিত হইয়! 

থাকে, এবং তথায় পতঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া; ধান্ত- 
ক্ষেত্রের গান্বীপোকাঁকে আক্রমণ করে। আমরা! 

শিবপুর-গবর্থমেপ্ট-রৃষিক্ষেত্রেও এই পোকা বন পরি- 

মাণে দেখিয়াছি । ১৮৯৯ সনে শিবপুর-ক্ষেত্রে পামরি- 

পোকা ( হিম্পা ) চার! ধানগাছ আক্রমণ করিয়াছিল 
কিস্ত ধামশা পোক! ইহার্দের অধিকাংশ বিনষ্ট করায় 

ফসলের কোন অপচ্চয় ঘটিতে পারে নাই। 
প্রতিকার £-_ 

(১) প্রবল বায়ু ও বৃষ্টি কর্তৃক বিতাড়িত হইয়! 
গান্ধীপোক নিকটবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

 খদের অন্তর্দেশ ও নিষ্বভাগের বর্ণ উজ্জল সবু্দ।- 

গ্রীষ্মকালে এই সমস্ত জঙ্গলে প্রায়ই আগুন লাগাইয়া 
দেওয়! হয়। ইহাতে গান্ধী ও অন্তান্ত অনিষ্টকারী 

পোক। ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়! ইহাদের বংশ হাস হয়। 

(২) ধান্তক্ষেত্রে খড় ও আবর্ঞনাদি দ্বার বায়ুর 
অনুকূলে ধোয়া উৎপন্ন করিলে বিশেষ ফলপ্রাণ্ড 

হওয়! যায়। | 
তে) ্টেবিং সাঁঞ্েব বলেন যে ধান ঝাড়া কলের 

মধ্যে কোন রকম আঠাময় পদার্থ লাগাইয়া! ইহ! 

ক্ষেত্রের উপরে টাঁনিলে গান্ধীপোকা কলের মধো 

ঢুকিয়া৷ আঠায় লাগিয়া! থাকিবে। গরে এই কল 
অগ্নির উপর ধরিলে পোকাগুলি মরিয়া! যাইবে । 
ুর্ববা্নে ও অপরাহ্থে যখন পোকা শস্তের ছৃগ্ত খাইতে 
থাকে তখন তিনি এই কল টাঁনিতে বলন ।০ এক 

ক্ষেত্রে ছুই তিনবার কল টানিলে গান্ধীগোক! 

বিনাশপ্রাগ্ত হইবে। মধ্যান্কে প্রথর রৌদ্রের সময়ে 



খোকার কোন দু, খল না সকারণ: জাল 

প্বোকা তাড়া গাইলে-ধহদূরে.পলায়ন, করে|. 
»৫৪) পুর্কের্বক্ত প্রণালী ঠকয়টীর মধ্যে রা 

এদেশীয় কষকের. পক্ষে সৃহজ-সাধ্য কাধ্য নহে। 

পাল ঝাড়িবর' কল ক্রয় করিবার শক্তি অনেকেয় 

আমর! বর্ধমান কৃষিক্ষেত্রে নিয়লিখিত উপায় লাই । - 
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ফি] পাখী । 

'জবলদ্বন করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। রাত্রে 

পাঁচ বা ছয় জন লোক একজে খড়ের মশাল লইয়া 

ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে গান্ধীপোকা মশালের আগুনে 
পড়িয়। বিনাশপ্রাপ্ন হুয়। তিন চারিদ্দিন *ইরূপ 
করিলে ক্ষেত্রের সমস্ত রা বিন হয় কতক বা 

য়ে অন্তত প্রস্থান ওরে ।' র 
তে আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি € থে িঙগ নাক 

২ 

নী ফেলে। নিমস্থলে কিজ্গাঁপাখীর, রতি 
চিত্রিত হইয়াছে! :ফিঙা এক প্রকার গভীর রুক্কর্ণ 
বিশিষ্ট ক্ষ পাঁধী। এই পক্ষীগণ বৃহৎকায় পক্গমী 
দিগকেও পরাভ্ত করিতে পারে । গান্ধী ব্যতীত 
ইসারা 'গ্ন্তান্ত অনিষ্টকারী পোঁকাঁও ধ্বংদ করির! 

থাকে । ছোট নাগপুরে দেখিয়াছি, তথাকনর কৃষকগণ 

কোন নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক জমিতে ডলল পৃতিষ্ 

থাকে । এইটা তাহাদের একটা ধর্খ সংক্রান্ত উৎসব 
ডাল গুঁতিবার দিন তাহারা! নানারূপ আ্ামোদ 

আহ্লাদ করিয়া থারে, ভুহারা বলে এ দিনে লক্ষী 
বিষ মহ দান্ত-ক্ষেত্রে ডালের নীচে আগ্িয়!. উৎসবে 

০যোগন্নানন করেন, সেই জড়. াছাডদর, ধানা-কসল 

উত্তম হইয়া থাকে! এ ডালের উপর ফিদ্গেপাখী 



্ নিতে নেবিাচি ।.. ই ্াী কি অস্- 

কোন, পোকা” দেখ্িকই: হৌ. মারিতা ধরিয়া থাইয়া।.. 
ফেলে।, জামার: বাধ হয় -ইঙ্থীই !*ডাল পর়রের» 

প্রত্যক্ষ ফল! :ষে দেশে ডাবগাড়ি হুর না, তথায় 

(এই প্রথ! সর্ব প্রবর্তন যোগ্য » ইহ হবার! নিঃ- 

সন্দেহে. ক্ষেত্রের অনিষ্টকারী পোকাগুলি বহু পক্সিমাণে . 
্াস্্প্রাপ্তহইবে। প 

গান্ধীপোকার জীবন বৃত্বাস্তের র মিয়লিবিত বিষয়- 
গুলি নিদ্ধারিতরূপে অবগত হওয়া! যায় নাই-_ 

৫৯) ডিম ফুটিতে কতদিন লাগে ? 

(২) ইহার! কীড়া অবস্থায় কতদ্দিন কাটায়? 

(৩) পতঙ্গ অবস্থায় কতদিন গান্ধীপোক। 

ধানের হুঞ্চ শোষণ করে? 

ডেছে) জন,সমাজ ষ্তই সঙ্ভাতার: ঞ গর 

আহরাহণ * করিতেছে, গোলাপেরও *্তিত শুদ্ধি 

হইতেছে--তত আদর বাড়িতেছে--_ গোলাপের পক্ষে 

ইহা বড় কম ম্পর্থার কথা- নহে! গেোকাপ স্তগ 
যখন দেবতার-পাদপন্স সুশোভিত করে)-বল দেখি, 

তক্তের প্রাণট! তখন ভাবে কিরূগ- বিভোর হইয়া 

যায়--আনন্দে কিরূপ উথলিয়া উঠে! .যুবক যুবতীর 
সম্মুথে একটা অর্ধোন্ুক্ত গোলাপ স্থাপিত হইলে, 
€সই ছুইটী প্রাণে জগতভরা কবিত্ব ঢালিয়। দেয় কিন! 
বল দেখি? আবার, লেই স্থুকুমারমতি স্ুকোফল- 
দেহ শিশুটা বখন ফুল লা জড় ব করে তখন তাহার 
প্রাণে আনন্দ কত? রে 

এসিয়া, ইয়ুরোপ, ক্রিক * ও সনি এ এই 
(৪) ধাস্তক্ষেত্রে বা জঙ্গলে কত পধ্যার বা কত চারি মহাদেশের মধ্যেই গোলাপ ম্বভাবতঃ জন্মিয়া 

অবস্থার কীট অবস্থান করে ? থাকে, কিন্ত বিশ্ময়ের বিষয় এই থে? অষ্ট্রেলিয়া মহা- 

(৫) কোন অবৃস্থায় (ডিত্ব, কীড়া, পলু ঝ। পতঙ্গ) দের খে গোলাপুকে গ্বাতাবিক' অবস্থা প্লাওয়া 
ইহার শতকাল কাটায় -প্রীনিবারণচন্ত্র চৌধুরী। 

* বর 
চর 

গোলাপ প্রসঙ্গ । 
শরিক 

(১). 

যায় নাই। সীতোত্তাপ নির্বিশেষে সকল দেশেই 

: গোলাপের স্বাভাবিক স্থান আছে, উত্তর আমেরিকান 

তুষারাচ্ছর গিরিশূঙ্গ হইছে, বারিহীন সাহারা মরু- 
ভূমির প্রান্তরে গোলাপকে স্বভাঁবতঃ জন্িতে দেখ! 

ষায়। 
নানাগুণে . অলঙ্কৃত ". বলিয়া সুকৰি স্তাফে! 

. 65912১০) ইহাকে পুষ্পরাণী” (09917 ০1 19515) 

গোলাপ পুষ্প -বড়ই, আদক়ের পামত্রী। ইহার *লামে অভিছিত করিয়। গিয়াছেন, এবং ত্দবধি 
গঠন পারিপা্য, বর্ণের মাধুধ্য, জাত্রাণের. মৃছলতা - 

প্রভৃতির সামঞ্জন্ত হেতু ইহা পর্বজনগ্রিয়। প্রাচীন 

প্রাীনার কাছে হউক ফা; যুবক “যুবতীর কাছে 
হউক, -কিন্বা বালক- ঝলিকা বাঁ শিগুদিগের 'নিকট 

হউক,“ গৌলাপের আদর “কোথায় কম বল দেখি £ 

গোলাপ পুষ্পে দেবতা সবি, মাইষে বিহ্বল, 
কুলের আদর কেন না ইইবে-আর সৈ' আদর কেনই 
ঝ। চিরদিন না খাফিবে? পুর্ধিবীর যত বস বাড়ি 

ংসারের. তাবৎ লোকে সেই নামেরই প্রতিধরনি 

করিতেছে: মাত্র।, , গোলাপের দিন দিন এত আর. 

- বাড়িতেছে বলিয়া প্রায় প্রতি বসরই আমর! অন্ততঃ 

ছুই একটা ন্তন গোলাপের আঁবিত্ভাব দেখিতে পাই, 

এবং গোলাপগাছ ও ফুলের ব্যবসায়ের (অসার 

দেখিতে গাই)? 

খোলাপগাছ : ধনীর সময উদ্ভানের শোত। 
বর্ধন করে,_-আবার গৃহস্থের আঙ্গিনায় গ্রন্টিত,. 



০৪ ক ও শি 

তে তি বালোফিত: করে? 

সকল দেশের আব-হাওয়া অতিশয় রসা, 

অপেক্ষা ঈষহষ প্রদেশে গোলাপ ভালরূপে জনগন 
থাকেগা 'অতঃপর মৃত্বিকা সম্বব্ধেও .দেখা যায় যে, 

বেলে মাটি: অপেক্ষা এটেল টা জী ভাল 

থাঁকে। - 7 

সুচারুকূপে আবাদ করিতে ৮ হইল, ইহার সথঘন্ধে 

অনেকগুলি জানিবার বিষয় আছে। আনাড়ীর 

সায় যথেচ্ছভাবে পরিচধ্য। করিলে অনেক সময়ে 

“হতাশ হইত হয | “অনেক স্থলে মানুষকে অকৃতজ্ঞ 

হইচিত দেখা ধায়, অনেক স্থলে পক্গীকেও অকৃতজ্ঞত| 

প্রকাশ করিতে দেখ! যাঁর, কিন্তু উত্তিজ্জাতিকে কখনও: 

অকৃতজ্ঞ হইতে দেখা যায় নাই। তবেধে আমরা 

সময়ে সময়ে তাহাদিগের কার্য-কলাপে ঝথ মনোরথ 

হইয়া থাকি, তাহার কারণ, খই যে, আমর! উহ" 

দিগের অভাব অভিযোগ বুবিতে পারি না এবং 

বুঝিবার চেষ্টাও- করি না। ধিনি উদ্ভিদের প্রকৃতি 

উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ধিনি উহাদিগের 

অতাব হৃদয়গম করিতে পারেন,, ভিনি তাহার যথো- 

চিত ও সময়োচিত পরিচর্ধ্যা করিয়া থাকেন; ফলতঃ . 

তাহার পরিশ্রম বার্থ ন! হইয়া আশাতীত'ফল লাভ - 

মনুষ্য- প্রকৃতির স্হিতি উদ্তিধ- গ্রক্কৃতি 

অর্তি নিকট, অথবা উদর প্রতিই এক, একথা! 
হইয়! থাকে ॥ 

বলিলে- জতুাক্তি হয় না।.:জীর-প্রক্কৃতি ও, উত্ভিদ- 
প্রকৃতিকে তন্ন; তন্ন করিয়া রিচার, ক্রিজে পার্থক্য 

অভিকম দেখিতে পাওয়া! যার এবং ধতটুফু প্রভেদ 
পি. 

্ কারণে কত রত 
সাধারণের আদরের জিনিষ 1: ইহা লতি প্রধান দেশেও 
জন্ৈ, 'গ্রীনবপ্রধান দেশেও জগ্মে;এঁটেল মাটিতে 
জন্ম আবারি বেলে মাটিভেও জদ্মে,_এইজন সকলেই- 
ইহার'বিস্ৃতয়নূপে হউক.বা সম্কীর্ণরপে হউক--আবাদ 
করিতে পারে, সর্ধত্র ও সহজৈ জন্মে বলিয়া গোলা- 

পের যে একট! নির্দিষ্ট স্থান নাই, 'এমন নহে । যে. 

তাহাদের , 

এছ 

করুন য় কহ? জাতিতেদের: জার পা 

হইয়াছে বলিয়া মনে হয 'ীরিভীবে উতিক্গীবনের? 
প্রতি' লক্ষ রাখিলে বেশ স্পট বুঝিতে পার! যায় যে, 
জীব ও উদ্ভিদ এই ভরের, আীবন একই ভিত্তির 
(577001০) উপরে সংস্থাপিতি এবং একই নে 

(1-9% ) পরিচালিত হইতেছে, তবে জীবে কোন 
শক্তির প্রভাব বেশ, উত্তিদে কোন শক্তির প্রকাশ 
কম। জীব জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে এরূপ 

প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । জীবনধারণ হে 
আমাদের যে :যে সামগ্রীর ' প্রয়োজন, উত্ভিদেরও 

সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন ; কিন্তু উদ্থিদ ভিন্ন 

ভিন্ন স্তরের পদার্থ বলিয়া প্রয়োজনীয় পদার্থের মধ্যে 

পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। আমাদিগের জীবনরক্ষার জন্ত 
বায়ু, আলোক ও উত্তাপের প্রয়োজন ৮আহার 

পানের প্রয়োজন, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন । 

উদ্ভিদগণও এ সকল অভাব অন্ুভব করে এ ং সেন 

সকল অভাব মোচন করিবার জন্য নিরন্তর কাধ্য- | 

নিরভত। আমর! শীতে সন্থুচিত হই, উদ্দিদও এ 

নিয়মের অধীন সুতরাং উদ্ভিদ ও জীব,__-এ উভয় 

প্রকুতির' মধ্যে বৈষম্য বড় কম। কথায় কথায় 
প্রকৃত প্রস্তাব ছাড়িয়া অনেক'দুর আসিয়া পড়িয়াছি, 

স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিবার চেষ্টা ' 
রা এ ০, 

নুচারুরূপে গোলাপের আবাদ করিতে হইলে, | 
প্রথমেই স্থানীয় আবহাওয়ার কথা মনে আসে, 

কিন্ত সকল স্থানে মনের মত আবহাওয়া ' পাওয়া 

সম্ভব নহে, স্ৃতরাং মে সব্বন্ধে কোন কথা বল! 
আবশ্তক মনে করি না। প্রয়োজনীয় আবহাওয়ার ' 
অভাবে গোলাপ-পালনে যে ক্রটী ঘটে, তাছার 
কতক্টা বিদুরিত করিতে পার! যাক্স। ভূমির 

প্ান্কতিক অবস্থার সংস্কার করিলে-ভৌতিক-ক্রিরা- 
বশে উহার*উন্নতি সাধিত ইইয়া' থাকে । আসাম, " 



- দর লি প্রভৃতি 
পাত হেক মগ), অপেক্ষার কায়িক 
বলিয়া সে. নকল, েশ্রে তুমিও, অল্লাধিক রমা বা. 
সির হয়া থাকে ।, আর উত্তরবঙ্গ, বেছার ্ রত্থতি 

স্থানে অপেক্ষাকৃত অপ রারিপাত. বলিয়া তথাকার 
শাটি অল্লাধিক শুদ্ধ যেসকল দেশ, সিক্ত আবহাঁওয়া- | 
পু দয তথাকার তূমিকে, অপেক্ষাকৃত, 'রসহীন করিবার 

জন ক্ষেত্রের চতুষ্পার্থে_ক্ষেত্র স্ববিষ্কূত হইলে উহার 
সধ্যেও নয়ানজুলি, খনন করিলে দুইটা উপকার 

পাওয়া ঘায় ; ২ম ॥ ক্ষেত্রের অতিরিক্ত রস মৃত্বিকার 
ভিতর দিয়া ঢুইয়! নয়ানভুলিতে গিয়! পড়ে; ঈয়,_ 
নয়ানজ্কুলির মাটি ছার! ক্ষেত্রকে সাধারণ সমভর 
ভূয়ি হইতে উ করিতে পারা যান্ধ।. বন! বাহুল্য 
যে, গোলাপ 'গাছ সা জমি ভালবাসে না » হীষৎ 
শু জমিতে উহা ভাল থাকে। কিন্ত উচ্চতর প্রদে- 

শের মাঁটি স্বতারতঃই অল্প রস সম্পন, স্বত্রাং সে 

স্থলে এ উপায় অবলম্বন করিলে জমি আরও গু ও 
নীরস হইয়া পড়ে ? ফলত? গাছের বড়ই.জলাভাব হুয় 
এবং মে জলাভাব মোচন. করিতে অনেক খরচ 
উঃ বায়। 

গোলাপের ক্ষেত উদমুক্ত হওয়া! বিশেষ আরষ্তক। 
চারিদিক উদ্ু্ধ থাকিলে বায়ু প্ররাহ্, হূর্মালোক, 
অব(ধে স্বাহাতে প্রব্তী হইয়া! ক্ষেত্রকে শুষ্ক রাখে 
এবং ক্ষেত্রের ডীর্মরতু! সংরক্ষণ করে । রস! জমিতে 

গোলাপ গাছ রাড়াল হইতে পারে রিত্ত তজ্জাত ফুল, 
পরিমাণে ক্মধিক ভয় না, 
খ্সাকার, গঠন ও বণৌজ্জ্ল্য €তমন মনোরম্য হয় 
না। €কান গু, 'অক্টালিকা! বা প্রাচীরের ছাওয়ায় 
বিস্বা গাছের আওতায় ঝোলা গাছ রোপণ কর! 

রিথেয় নর | 
.. গোলাপ গাছের, গঙ্গে এঁটেজ. সা গ্রস্ত কিন্ত 

তাকাবে ্লাখারণ মাটন রোপণ. ভিন্ন উপায় কি? 

এবং যে ফুল. হুয়, তাহার, 

উ স্থান লিক; গড পন ট্ মী ক বে মাটাতে তে ক 
পরিমাণে 'বৃস্থিত, তাহা, 'শেকেবারেই, পরিহার, 
অগ্রঝ! তাহাতে প্রচুর পরিমাণে গ্বাকমাটা,বা পুরাতৰ, 
গোবর সংঘোদ্ধিত কর! উচিত | .৫গালাপের গোড়াহ 

সর্ব! রস থাক! আবশ্তক কিস্ত বেলে,মাটীতে তাহ). 

আল! করিতে পারা যায় ন! বরিয়! ডছার প্রাকৃতিক 
গ$নের সংস্কার কর বড় আবশ্ন্ক। এ'টেল মাটা 
হইলে, উহাকে স্থসংস্কত করিবার যে আবন্ভকত! 
'নাই, এ কথা কেহু না মনে করেন। অতিশক্প কঠিন 
এ'টেল হইলে, তাহাকে কোমল রুরিবার ভ্বন্ত নন! 

বি সার সংযোধিঠ ক্রিতে হয়; ছাই মিশ্রিত 
করিয়৷ দিলেও মাটার পিচ্ছিলতা ও ঘনত! বিদুরিত্ত 

হইয়া থাকে । বমস্তকান্ধ সমাগমের, প্রাঞ্কালে নান! 
বৃক্ষের পাতা ঝরিয়। পড়ে; সেই কল পাতা 

সংগৃহীত করিয়া! এবং স্থানীয় ভৃথ জঙ্গলাদি.একত্রিত 
_ ্করিয়! ক্ষেত্রোপরি বিক্রিত করত আগুন ঝংগাইয়। 

দিলে একদিকে মাটীর কঠিনতা হাসগ্রাপ্ত হয়, অন্ত 

দিকে ক্ষেত্রোপরি বহু পরিমাণে ছাই সঞ্চিত হয়। 

পরে জয়িকে €কোদাবা ছারা. উত্বমরূপে €কাপাইয়। 

টিচারের 

গোলাপ গাছের গ্ুনা ঠিক কিরূপ মাটি প্রয়োজন 
লেক স্পষ্ট করিয়। বলেন নাই ।-. গোলাপ গাছ 
ল্যাটারাইট (].8/5116) অর্থাৎ লাল মুত্তিকাতে ভাল 
রূপ জন্মে। সচরাচর দেখ! যাঁর খরন্ূপ মাঁটাতে লৌহ 

' যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । লৌহে গোলাপের রঙ্গ ভাল 
হয়। এতদ্যত্তীত এরূপ মাটীতে স্তুপারফষফেটও -. 
অন্থান্ত খনিজমার যথেঞ্ থাকে। উপযুক্ত সারসংযোগে 
দোয়াস মাটীতে গোলাপচাতর উত্তমরূপ হয়। . একে 
বারে বেলে ঝ এট্রেশ মাতে গে[লাপ্চাষ হইতে 
পায়ে না। উভয় জয়িরই 'স স্কার আজাব | তানা 
হইলে প্রথমোক্ত জমি 'নীরস ও শেমোত্ অধিক রস" 

যুক্ত হুইয়। গোলাপের হানিকর হইবে।. লেখকের 
 মন্র্ ভাব-এই | 
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কিবা হলচালন! ছারা ভাদিয়া দিয়া ুত্তিকাকে চরণ 
করিয়া দিতে হইনে। ভবিষ্যতে যাহাতে ক্ষেত্র মধ্যে 

উলু, রাতী, ভাভি প্রভাতি অধূষ্য ও দুর্দমনীয় আগাছা 

জন্য! মৃত্তিকাস্থিত সাঘপদার্থ অপহরণ করিতে ন! 

পারে, সেজন্ত গেত্র হইতে সেই সকল আগাছাকে 
সাধামত যত সহকারে সমুধে উৎপাটিত করিয়া 
দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 

ঠ 

উদ্ভানস্থিত কেরারি খবো গোলাশ রোপণ করিতে 

হইলে, কেয়ার মবদকেও উল্লিখিত প্রণাপীতে 

নুসংস্কত করিয়া লওঢ1 আবশ্তক | 
কেয়ারি ননাধ্ণ আকারের হইতে পারে। 

কেয়াপ্ির আকার জটিল না ক।রয়া যত সরল করিতে 

পারা যার তাহার চেগা করা উচিত । জটলাকারের 

কেয়ারি মমৃহকে ভণিষাতে রক্ষা করা বড় কষ্ট-সাধ্য। 

নল্সা বা প্ল্যান মধ্যে জটিল কেয়ারি সমূহ সুন্দর 
দেখাইতে পারে, কিন্তু ভূমিতে সেই চিত্রান্থসারে 

কেয়ারি রচনা করা কেবল যে কষ্ট-সাধ্য তাহ! নহে, 
ভবিষাতে সেই দকল কেয়ারির জটিলতা সমভাবে 

রক্ষা কর! বড় অন্থবিধাজনক। গোঁলাকার, ডিঘ্ব।- 

কার, চতুকষোণ প্রভৃতি আকার বিশিষ্ট কেয়ানি সুবিধা 

জনক এবং*নয়নরঞ্জকও বটে ।-_ক্রেমশঃ) শ্রগ্জবোধ 

চত্র দে। 

সরল কৃষি-বিজ্ঞান । 

বঙ্গীয় কষিবিভাগের আঃ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন্, 
জি যুখাজী, 71. [7,855) & 0,455 প্রণীত 

ভারতীয় কৃষিসন্বন্ধে একখান অতি উৎকষ্ট পুস্তক। 
রুষিশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের ও ধাহাদের চাষ আবাদ 
আছে তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, মূল্য ১৯। 
স্বেপ্রই গ্রকাশিতণ্ছইবে এখন হইতে গ্রাহকদিগের 
নাম রেজিষ্টারী ক্র হইতেছে) কৃষক ফিল আবে, 
নল করুন। 

ও 

রর . র্ নি 4 8 ্ রর হে, ও 

টে . ২৬টি হত ততিও এলি তত রী চা চরিটিক, ৭8 রে ্ রঃ - কক... -. 
এডিসি ইস শত সপ আস ৩ সি সির আজ ও সা পা আপ 

জাতীয় মোটা ধান্য। 

গত বারের প্রবন্ধে ভ্রম বশতঃ কতকগুলি গভীর 
জলের মোটা ধান্ের নাম নিহির তানিদদাভুক্ত' হইয়! 
গিয়াছে । ম্তরাং এই প্রবন্ধের শেযাংশে 
তাহাদিগের নান * পার্খস্থ চিহ্ধ দ্বার! 15ফিত করিয়া 

দেওয়া গেল। আর বর্তমান গ্রবদ্ধে যে সঞ্ল মোট। 
ধান্তের তালিকা গ্রদত্ত হইতেছে, ইহারা খুলনা এবং 
২৪ পরগণ। জেলার জোয়ার ভাটা বি চর জঙ্গি 
'এবং আবাদী আট মাস! বাধা বিলে উদ্তন জদ্মে। 
ইচ্ছা করিলে, অন্যান্য জেলায়, গঙ্গা, গগ্মা, ভাগীরণী, 
ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী প্রবাহিত স্থান সমুহের এতদবস্থা- 
পন্ন ভূমি লইয়! বীর্জ বপন ও রোপণ করিলেও : 
স্থন্দর ফসল জন্মিতে পারে । আঁ গতবারের যে 
ছুই চারি প্রবন্ধে হৈমন্তিক ফন্কজাতীম মিহি ধানের 
নাম তালিকাভুক্ত করিতে বাদ গরিয়াছিল, তাহাদের 
নামও ইহার অন্তভুস্ত কর! গেল। যখা__ 

মিহি ধান্য। 

ছধে বালাম, চাদপই, দ্বতশাইল, মোহনহ্োগ, 
কানাইশাইল, হরকৃল, কালমেতী ইহাদের অত্যন্ত 
অধিক ফলন হয়। আর চাউলও অত্যন্ত বেণী জন্মে, 
ভথচ ম্গন্ধ বিশি। আাধারণ পাঠকের ধাবণা 
থাকিতে পারে যে, এই বালাম কেবল হাখরগঞ্জ 

জেলাতেই জন্মে, বাগুবিক ভা] নছে। ইহার 

সর্বপ্রকার জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই উত্তম ফলন 
হয়। কথিত স্থান সমূহে প্রতি বিঘায় ৮৭ তোনা 

ওজনের সেরের, ওজনের /৭সের ধান্তাি পর্িনীপক্ষ 

গালি বা দনের ওজনের আড়িতে, ১২।১৪. আড়ি 
হিসাবে ধান গন্মে। পুর্ববারে শল্ত গরিমপক: : 



বক 
রা 

- শ্রাবণ, ১৩১১ 

আড়ি হাব দেখান গিয়াছে, আর এই ই হিসাব 

সর্বাস্থানে সমান নহে । /৫ সের ওফনের ৮ পালিতে 

১ মণ পূর্ণ হয়, সুতরাং ৮* তোলার হিসাবে /৭ সের 

পালির হিসাবে আড়ি গণন! করিয়। বিঘা প্রতি 
১২১৪ আড়ি ফলন হইলে, বিখাপ্রতি এই হিসাবে 

কত মণ করিয়া ফল্ন হইল, ইহা পাঠকগণ সহজেই 

অনুমান করিয়া লইয়া কাঁধ্য করিতে পারেন । 

ফন্তুজাতীয় মোটাবড়ান । 

হরকচ হামাই, ছুপেবোট1, ঠাপ্বাইিলভেটে, 
হনুমাঁনজটা। বরাব্বাট, তালমুগ্ডর, লোণাবোক্ড়া, 

খেজুরছড়ি, রামশাইল, কেলেমেদিনী, 

তুলাশাইল, কাজলী, বনকুনার, মরিভমু্ট, অবিজ- 

শাইল, পানবৌট, গোথুপী, লোথা, কাজল!, লক্ষী- 
শাইল, বাশবীর, হধরাজ, ঘীকজ, বাশীরাজ, জলমার 

ভোগলস্কর, বাশপাইড়, কলাডেমা, বীরিন্দী, কাল 

সাণিক ইত্যাদি আরও ছুই চারি জাতীয় মোট! ধান 

আছে, ইহাদিগকে শ্রাবণ মাসের ১৫ই তারিখের 

পরে রোপণ করিলে মাধ মাস মধ্যে কাটিয়া ইতে 

হয়। কিন্তু বপন করিতে হইলে, ভ্যৈষ্ঠ 'আধাঢ 

মাসের মধ্যে বর্ষার অবস্থা এবং মুর্তিকার যে!” 

বুঝিয়া এই সময় মধ্যে বপন করিলে, উপরোক্ত মময়ে 

কর্তন করিয়া লওয়াই বিধেয়। ইহার! এত অধিক 

ফন্তুজাতীয় যে, একমণ ধান্তে পটশ সেরেরও আবিক 

চাউল হয়। আর অত্যন্ত শ্বেতমার যুক্ত" ও সম 

লুতরাং জীব শরীরের গঙ্ষে অতীব উপকার; ॥ ইহার 

ভাত এত সুমিষ্ট যে, সামান্ত গ্ৃত সংযোগে, আহার 

উপযোগী সমুদায় ভাত থাইরা ফেলা যায়, অন্ত 

ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হয় না; তবে অনেক চল, অদুর- 

দর্শী বাবুর, মোট! বলিয়া তত পছন্দ বম্নেন ন!। 

কিছুদিন ধরিয়া! গমের আটা থাইলে, গরীরের"যেমন 

পুরি দাধন হয়, সেই পাঁরমাপ সমন এই ধান্তের 

ওড়াশাইস, 

আতব চাঁউলের অন্ন নী আহার করিলেও ঠিক, তদ্রুপ 

ফললাভ হয়। ইহাদের আর একটী বিশেষ গুণ এক 
যে, ক্ষেত্রে জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোছেরও অততান্ত 

বৃদ্ধি হইতে থাকে । এই ধান খর্ববারুতি এবং শষের 

গাথনী খুব ঘন ঘন। তবে অধিক জলে অন্মান 

হেতু, খড় অত্যন্ত মোটা এবং বেশী হয় বটে, কিন্ত 

গবাদি পশুগণ তত রুচিপূর্বক ভক্ষণ করে না। 

খই ও মুড়ীর ধান | 

কনকচুর্ণ, হেভেগড়, লঙ্ীকাঁজল, মরিজমুট, 

লক্ষমীদীঘল, রাএবা, নঘ্মা, এই কর 

জানায় মোটা ধান্তে অত্যন্ত থই ও মুট়া জন্মার 

আর ইহাদের মধ্যে কয়েকজাতীম্ব ধাগ্তের গাছ, 

ক্ষেত্রে হঠাৎ বন্ধার জল বুদ্ধি হইলে, কলমী লতার 

[য় এই মকল ধানের গাছ জলের উপর উাসিয়! 

ভাপিয়! বর্ধিত হইতে থাকে । আকন্দিক জল বৃন্ধি 

হেতু তাহাদের কোন বিশেষ শত হয় না আর 

ইহাদের ফলনও অত্যন্ত আদক । সাধারণ হত পাতল। 

তূষ এবং সামান্ত কুড়া বিশিষ্ট ধান্তেরই খই ও মুড়া 
হয়। ন্তরাঁং ইহ! ব্যতীত নিহিজাতীয় ধান্টেরও 

খই ₹য়, যথা কালিন্পী, সন্দনশাইল, ফাগাকপচী, 

পাটনাই ইত্যাদি কথিত খই ও মুড়ীর ধান্ত 

রোগন করা ব্যত্তীত বপন করা উচিত নহে, কারণ 

হহাদের বপনে, ফলনের অনেক কম হয়; আর 

সাধারণতঃ বপন অপেক্ষা রৌপণে ধান ভাল হয়) 

কারণ এদেশীয় রোপণের 'প্রথান্মারে, গোছের মুলে 

'ুন্দররূপে বানু সঞ্চালিত হইতে পায় বণ্িয় গাছ খুব 

ঝান্ডাল এবং “শীষ” মোটা ও লম্বা হইতে পায় । 

বন্ঠাসহ করেক জাতীর গাছ ব্যতীত অপর গুলিতে 

স্থন্দর লখ| লম্বা বিচালী বা খড় জনমে, সুতরাং কন্ক 

রণ, পাটনাই, হ্দ্দরশাইল ধান্তের বিচাণীতে একটা 
সুগন্ধ নির্গত হয় বলিয়া, গৃহপালিত পখাদি বেশ রুটি 

বাজনা । 



 &ম খণ্ড র্থসংখ্যা। 
স শসই সি অন্থিশি ওরস পর - ৭৪ এ নি পিএস তকে ও ৬৮০, হ্রাসে [ল্য 

পূর্বক আহার করে। এই থড়ের ও ান্তের, সুলাও 

স[ধারণ ধান অপেক্ষ। কিঞিৎ অধিক হয়। খইয়ান' 

ধান্তের চাউলের ভাতে তত হমিষ্টান্বাদ নাই বলিয়া, 

লোঁকে ইহাকে অনুরূপে ব্যবহার না করিয়া খই ৪ 

মুড়ীতে পরিণত করে। কনকণুর্ণ, পাটনাই ধান্কের 

শীষগুলি দেখিতে 'অতি সুশ্|ী ও সাদাবর্ণণ আর 

কালিন্দা, মরিজমুট, শ্বনাম খ্যাত এনং হেতেগড, 

লক্ষ্মীকা'জল, লঙ্দ্রীদীঘল, স্ুন্দরশাইল ইতার্দি ধান 

দেখিতে লোহিতবণ । এই সকল ধান একটু পুরাতন 

ভাবাপন্ন না হইলে, খই ও মুড়ীর আধিক্য পরি- 

হার প্রকৃত কারণ কি বলিতে লক্ষিত হয় না, ইহ 

পারা যায় না। চলিত কথায় ধান্তের এই অবস্থাকে 

কথিত যাবতীয় ধাগ্ঠই “বোট বা বুটীপড়1” বলে। 

বাঙ্গালার- সর্বত্রই এতদবস্থাপন্ন মৃত্তিকাতেই ভালন্প 

জনুতে পারে * কারণ ইহাদের সারাল পদার্থ 

একই প্রকার। আর ইহাদেরও বিঘাওতি ফলনের 

হার পূর্বোক্ত প্রকার ।* 

বালাম বাস্তু | 
এ পধ্যন্ত যত প্রকার বালাম ধান দেখা গিয়াছে, 

তাহাদের মক্চলগ্ুলির আকাতি একই -ছম্বাকতি। 
তবে উ5দের মধ্যে কাফিৎ স্ুল ও চিক্ণ মাত 
প্রভেদ । এহ ধান্টের পক্ষে, অধিক জলের প্রয়োজম, 

স্মতরাং নদীর উপকূল বা কোলচর জমিডেই ভাল হর। 
সাধারণ লোকের একটা সংস্কার আছে যে, বাখরগঞ্ 
গেলা ব্যতীত অঙ্গন এই ধান জন্মায় না। এ সংঙ্ার 

ভ্রান্ত বলিপ্বাই বোধ হয়, কারণ পৃর্বব্ সবাক 
অবস্থায় নিয় এবং অধিক ন্ণীসম্কুল, ইহা! ছাড়া ও 
বন্তার জলে প্লাবিত হইয়া অদিক জল দীড়ায়। 
আজকাল এই ধান অধিকাংশ স্থানের জোয়ার ভাটা 
বিশিষ্ট ভূমিতে বিঘাপ্রতি ১২১৪ আড়ি ফন হই- 
তেছে। 

পি টি, 

ক্ষ গলেখকের মতে ধান্ডের ফলন বিঘা শতি 
২/২] মণ মাত্র, কিন্তু মচরাচর ৮/১০/মণ ফলিতে 

দেখ! যায়। বোধ হয় হিসাব হুল হই থাকিবে। 

কুক | ৯১ 
ঞ ২১৯০০ আল তা নিলে লজ কত তত শপ 

রম সংশোধন ।_ যথা মেকি, ু ন্সী, কোম্রা 
মাট কোম্রা, গোটাঙগ, হলিদা! গোটাল, জামাইলাড়), 

মন্তেশ্বর, বুড়ামস্্েগর, আরমান সরদার ও বাশপাতা। 
ইহারা যোট। জাতীয় হেমস্তিক বড়ান ধান। আধিক, 

জলের প্রয়োজন হয়, এবং আবণ মাসের ১৫ই 

তারিখের গন্ধে রোপণ করিলে মাঘ মাসে কর্তন 

করিতে হয়।-- (ক্রমশঃ) শ্রউপেন্জনাথ রায় চৌধুরী । 

দাঁইলে। 
বা 

সরম অবস্থায় ঘাম রক্ষা । 

অনেক শ্কনে বর্ধার দিনে মাঠ এবং অন্তান্ত চরি- 

বার স্থাবমকলস জলে ফুবিয়া যায় । পক্ষান্তরে অন্যান্য 

স্থান বর্ষার দিনে প্রচুর পরিমাণে ঘাস জন্মাইয়া নষ্ট 

হইয়া যাস) কিন্তু শীত এবং অন্যান খতুতে তথার 

যথেই পরিমাণে খান পাওয়া! ছুর্ঘট হইয়। দাড়ায় । 

কাজেই এক এক সময় -গে। মভ্ৰি প্রভৃতিদের জন্য 

সরম ঘাতের বড়ই অভাব হইয়! পড়ে । সরপ অব- 

স্থার় বদি ঘাম রক্ষার প্রণালী তন্রত্য লোকের জানা 

থাকিত ভাহা হইলে বোধ হয় তাহাদের অভাবের 

মাত্রা হান পাইত। আমাদের দেশের লোকের এই 

বিষয় জানা না গন পাশ্চাত্য গ্রদেশে সরস 

ঘাল রাহ এশা শচলিত আছে, সেই 

প্রণাণাই নংঘেতে এই এবন্ধে উল্লেখ করিব। 

প্রেখনতঃ একও। গাকা চৌবাচ্চা প্রস্তত করিতে 

হইবে। পাকা চৌব[ার ভার অন্ত কোনও আধার 

দ্বারাও কার্স চগিবে। চৌবাচ্চাটী ,মাটীর উপরে 
নীচে, কিনব আংশিক উপরে বা নীচে তৈয়ার 
করা যাইতে পারে। চৌবাচ্চার তলদেশ বিলাঁতি : 

মাটা]থার! অথবা অন্ত কোনও, উপায়ে মুহ্থণ করা 
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 ঢাই। ঘাসের পরিমাণ হিসাবে উ আয়তন 
স্থির করিতে হুইবে, সাধারণতঃ ৪*৫* ঘন ফুটের 

ং আয়তনে ২৭ মণ ঘাস রাখা চলে। ১* ফিট লাখ! 

৯৯ ফিট প্রশত্ত এবং ৫ ফিট গন্ভীর চৌবাচ্চাই 

উৎকৃষ্ট ইহা অগেক্ষা বড় হইলে, থান অল্প অল্প 
বাহির করিয়া ব্যবহার করিবার সময়, চৌবান্চান্থিত 
ঘাস কিছু ন্ট হয়। ঘাঁন চৌবাচ্চায় রাখিবার পুর্বে 
উহাকে বৌদ্রে কিছু সময় রাখিয়া! উহার অতিরিক্ত 

জলীয় অংশ উড়াইয়া দিবে। ঘাঁল সংরক্ষণের গাণালী 

ভেদে বঞ্ষিত ঘাদ দুই প্রকার দাড়ায়। প্রথম, 

অন্নরস বছল ঘাস, দ্বিতীয়, মাদক রস বহুল থাস। 

প্রথমৌক্ত ঘাস অধিক পুষ্টিকর (কিস্থ ভ্চপগের 

অধিক মুখরোচক নহে, ছিতীয় অপেক্ষাকৃত অল্প পুষ্টি: 

কর কিন্ত মুখরোচক । 

উভদ্ন প্রকারে রক্ষিত ঘাঁনই পরস্থিনী গাভীর 

পক্ষে হিতকর। ইহা! ভক্ষণে ছুগ্ধত্রাব বুদ্ধি পায়। 

আর একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, ঘাসের কষ্ট 

পাঁচ্য অংশ এইরূপে রক্ষিত ঘাসে, সহ্জ-পাচ্য 
অবস্থায় পরিণত হয় । 

.. খাস রক্ষা করিবার নির্দিষ্ট সময় কিছুই নাই। 

যে সময়ে ঘান প্ধ্যাপ্ড পরিমাণে পাওয়া যাইবে; 

সেই সময়েই ঘা রক্ষ। করা চলিতে পারে । যেখানে 

বারমামই সরস ঘাস পাওয়া যায় তথায় এই দ্রপে 
ঘাঁস রক্ষার কোনও প্রয়োজন নাই । ঘাগের যে 

সময়ে ফুল হয়, তাহার অনতিপৃর্ববে উহ! কাটির। 

রক্ষা করিলে পুষ্টকর সামগ্রী সর্বাধিক পরিমাণে 

পাওয়া যায়। ফুল হুইবার পূর্বে ঘসে জলীয় পদাথের 

ংশ অধিক থাকে এবং ফল হইয়া গেলে আশের 

ংশ বৃদ্ধি পাম! | 

 অন্নরসযুক্ত ঘাস প্রস্তত করিতে হইলে, ঘা 

.€ চৌবাচ্চান়, রাখিয়। প1 দ্বারা মাড়াইরা উত্তমরূপে 
শি রাত হুইবে? বিশেষ করিগ। দেওয়ালের 

কষক। 
ইত ৩১ এরি হা ই » স্তনে ৯ কি রে ই ৮০ ৭০৩ এআ এসডি ৯ কস্ট ২ ০ হা সই», জর পক এড 

পট, সত 
০টি শি সিন্স সস এ? আজ শা জা লগ লা ৪৯৮৫৬ পর পলি আপি ০টি এট সি সি সদা সা অতি 5 জি শা 

দাদির ঘাস ডন তি উত্তমরূপে চাঁপিতে হইবে। 

_চৌবাচ্চা এইরূপে ঘাস স্বার! পূর্ণ করিয়া, তখনই 
উপরে কাঠের তত্ু1 পাশাপাশি সাজাইয়। ( ধেন 

ফাঁক না থাকে) এক ফুট আন্দাজ মাটা অথবা 

বালি উপরে দিয়! চাঁপ দিতে হইবে। কিছুনিন পরে 

ঘাস বসিম্নী গেলে পুনরায় চৌবাঁচচার মুখ খুলিয়া, 
' উহাকে ঘাম ছারা পর্ণ করিতে হরে, পলরায় উহার 

উপর পুর্সোন্তরূণে বাঠ সাহ্াইগা চাপা দিতে 

হইবে । 
মাক হস হান গ্রস্তত করিতে হইলে ঘাসকে 

পুর্বাভুরূপ আধ ঢা দিবার গদোছন হয় না। 

ঘাসশৃথ করিয়া দুই ঠন দিন বাখিঙা দিলেই উহ 

বপিপ। যাবে, পুনরায় খানি অংশটক্ক ঘাস ছার! পুর্ণ, 

এইকগে ৮১০ দিনের বধ্যে যখন, চৌবাশ 
হইয়। যাইবে, তখন পুর্ব 

রকমে কাঠ ছার! মুখ আবুত করিয়া, মাটি দ্বারা চাঁপা 

দিয়া দ্বিতে হইবে। 

নির্লিখিত শশ্তগুলিকে গো মহ্যাদির খাদোর 

জন্য রক্ষা করা যাইতে পারে। ভুটাগাছ, জুয়ার, 
সরগাম্ লেকেরেটাম্, যবের গাছ, ছুর্ব, গিনিঘাস 

ইহাদের রাখিবার পূর্বে ছোট ছোট করিয়! কাটির। 

লইলেই ভাল হয়। প্রতি তিন মণ ঘাসের সহিত 

একসের আন্দাজ লবগ মিশাইলে ভাল হয় এবং 

সর্ধবোপরি আরও কিছু লবণ ছড়াইয়! দেওয়া উত্তম । 

থাস পূর্বোক্ত প্রকারে রক্ষা করার ছয় সপ্ত 

' ফষধক । 
প্রথম খওড। 

২৪ সংখ্যায়--৩৮৪ পৃষ্ঠায় সমাগু। 

কৃষি বিধন্নক অনেক আব্বকীর প্রবন্ধ, সংবাদ 
চাষাবাদের কথা আছে । পু 

মূল্য মার মাশুল ১1* পাঁচ সিকা মাত্র 
উৎকষ্ট বাঁধাই ১%* সাত মিকা! 

করিধে | 

চাটা একেবারে পর্ণ 



পর উহা! হইতে ঘাস লইয়া ব্যবহার করা যাইতে 
পারে ; কিন্ত এইরূপে রক্ষিত ঘাস ছুই বৎসর পর্য্যস্ত 

উত্তম অবস্থার থাকে । একটী পয়ন্থিনী গাভীর 
পক্ষে অন্যান্ত খাদ্যের সহিত প্রতিদিন দশ পনর সের 

রক্ষিত ঘাস দিলেই চলিবে । খইল ভূসি খড় প্রভৃতি 
দ্বারা একটী গাঁভীকে খাঁওয়াইতে যে খরচা পড়ে, 
সরস ঘাস দ্বারা খাও্ডায়ইতে তাহার অর্ধেক খরচাঁও 

পড়ে না-_অবিকন্ত তাহাতে দ্ধ অধিক পুষ্টিকর ও 

সুমিষ্ট হইয়! থাকে । 

কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি এই প্রকারে ঘাঁস রক্ষা 

করিয়া যদি উপকার পান তাহ! হইলে কৃতার্থ মনে 
করিব ।__শ্রীবীরেন্দ্লাল গাঙ্গুলী বি, এ । 

'ডুম্রীওন কৃষিপরীক্ষা-ক্ষেত্র । 

 খুষ্টীয় ১৮৮৫ অবে ডুম্রাওন রাজ্যে উক্ত 
জেলাস্থ পরেশ্বনী গ্রামে কৃষিকাধ্য আরম্ভ করা হয়) 
কিন্তু দশবৎসর পরীক্ষার পর উক্ত ক্ষেত্র চাষের 

সম্পূর্ণ অযোগ্য দেখিয়া! ডুম্রাওন ষ্টেশনের পার্শ্বে 
৩৭ একর আর একখও জমীতে পরীক্ষার্থ চাষ 

দেওয়া আরস্ত হইয়াছে। শোন নদের ভোজপুরী 
থাল এই কৃষিক্ষেত্র মধ্য দিয়া প্রবাহিত থাকার 
চাষের উপযোগী জলের তত কষ্ট নাই। সাধারণতঃ 
ডুম্রাওনে বৃষ্টির অভাব, কিন্তু চাষের তাহাতে ব্যাঘাত 

ঘটতেছে না। 

এই কৃষিক্ষেত্রের উৎপত্তি ও,স্থিতির বিষয় অন্ত 

সময় আলোচনা! করিব। আজ ১৯০২-০৩ সালের 

কৃষিকাধ্যের সংক্ষিধ বিবরগ দেওয়াই এইু প্রবন্ধের 
উদ্দেী। ১৯০২-*৩, সালের কাধ্য-পরম্পরাকে 
সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয় ভাগে বিড়ক় করা 
মাইতে পারে। 

ঈী 

কৃষক। 

ঘা] 

৯৩ 

১1 সার পরীক্ষা | 

২। চাষের ভিন্ন ভিন্ন প্রণাঁলী। 

৩। নূতন বীজের চাষ ও ফসল পরীক্ষা । 
আমরা নিম্নে ক্রমান্বয়ে তিনটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ দিতেছি । ্ 

১। সার পরীক্ষা £- 

ধান্ত, গোধুম ও ইনক্ষুতে সার লাগাইয়া যে সকল 
ফল পাওয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়! যাইতেছে 
এ সার পরীক্ষার বিশেষ ফল এই যে, সারগুলি 

বিখ্যাত কষিতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া 
ষথাপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

কে) ধান্ত 2 রর 
ভাদ্রের মধ্যভাগে বীজ বপন করা হয় এব্ং 

পৌষের মধ্যভাগে ফসল কাটিয়! তুলা হয়। সারভেদে 
ধান্ত উৎপত্তির পার্থক্য দৃষ্ট হইয়াছে, তবে গোময় ও 
খইল হইতেই বেশী ধান ও খড় উৎপন্ন হয়, নিয়ে 

হিসাব দেওয়া যাইতেছে । 

চাস £__বিঘাপ্রতি 

উতপ্তবীজ, সার, উৎপন্ন ধান, খড় 

১ বাহশ, গোঁময় ও খইল ২৯মণ ৫০ম্প 

২৩/মণ 

আয়-ব্যয় £--বিঘাপ্রতি 

সার দেওয়! খরচ, জমী তৈয়ারী খরচ, মোট খরচ 
১০7১০ ২৮৮৩ ৩৮/৮%১ ৩ 

বিঘাপ্রতি £_-মোট বিক্রয় ৬০।০ ? লাভ ২১%১* 

(খ) গোধুম £ 

মজঃফরপুরের শ্বেতগমের বীজ বপন করা হয়। 
কার্তিকের শেষে চাস দেওয়া হয় চৈত্রের শেষে ফসল 

পাওয়! যায় । 

চাস £-_বিঘা প্রতি 5 

পার দেওয়া হয়. শন্ত খড় 

৯ ২৪/ মগ ১৪/ মণ 6৯/ মণ 



৬ ৪ ৫ .. ক্কধক। বিণ ১৩১১, 

মডািত ব্যয় চি তিক | আর ব্যয় *₹---একর প্রতি. 

ৃ সার খরচ জমী তৈয়ারী খরচ মোট খরচ বীজ জার রা 

৯২৬ . ২৩৫৫ ৩৫।॥৫ তু 
না ২ জ্রকোল ১৩৮০ ২৬৩/ 

বিক্রয় ৪৮৪৬০ লাত ১৩1৮১৫ 
বাগামী ১৩%/০ ২৬1০ 

গেট ইক্ষুতে নান! প্রকার সার লাগান হইয়া- 
৪ ৃ ু গশুকারেল ১৩৮০ ২৮1৮৬ 
ছিল কিন্ত শ্বেত পিগীলিকায় ইক্ষু নষ্ট করিয়! দেওয়ায় রো 

মহারাজ। ১৩৮৩ ২৪1৪ 
এ বৎসর ইক্ষুর বিশেষ বিবরণ ও হিসাব দেওয়!« 

| [শমতী ১৩%০ ২২%/০ 

হুইল ন1। কামোদ ১৩% 81 € / ট ৮৭ ও 

২। চাঁসের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী £-_ রর 
ৃ মোট খরচা . বিক্রয় লাভ 

এ বৎসর গোল আলুর পরীক্ষা করা হয়। আলু র 
৩৯1৬ ৫ ৮৬০ ১১০ 

ছুই প্রকারে চাঁস করা হয়--আলু কাটিয়। ও আস্ত তি 
৬ * ৩৯০ ১৮৩৮ 5 ত)২ ০৮৮৮০ 

আলু পু'তিয়া দেখা গেল যে আস্ত আলুতেই ভাল দ্র ৬ তি রর 

ফসল উৎপন্ন হয়। ৩৭1৩/৩ ₹৬১৩/$ ২৩৮5 

জান্ত আলু হইতে সার খরচা জমীর খরচ! ৩৫1০ ৩০1৩, (ক্ষতি) ৪4/ 

মোট উৎপন্ন আলু ২৩০/মণ ৩৩1৮ ৩ ১৩৮০ ৩৭1০/০ ৪৬9৩ ্ 1 

মোট আয় ১৭১৪%০ ক্ষতি ৮৬৮৮০ অতএব দেখ! যাইতেছে পাঞ্জাবী ছুই প্রকার ধান 
আলু ভালই উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্ত হঠাৎ বাজার হইতে ক্ষতি হইয়াছে । বোঁধ হস্স ধাঁন্তের ফুল হইবার 

নামিয়া যাওয়ায় ক্ষতি হইয়াছে। সময় অতি বৃষ্টি বশতঃ পান্য এতদূর নষ্ট হইয়। 
৩। নূতন বীঙ্গের চাস ও ফসল পরীক্ষ! । গিয়াছিল। 
কে) ছন্স প্রকার ধান্তের চাস পরীক্ষা কর! 

হইয়াছে । আধাঢ়ের শেষে চাস দেওয়! হয়। বোম্বাই 

ধান্ পৌষ মাসে পাকিয়াছিল। পঞ্জাব ধান্ত কার্তিকের 

বাঙ্গালা, বোস্বাইয়ের ও মধ্য প্রদেশের নিম্ন প্রকার 

পেষেই পাকিয়! গিয়াছে। ৪ | রসায়ন পরিচয় |_শিবপুর কলেজের 
৮. চাস 2 কবি-ডিপ্রোমাপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় কমি-বিভাগের 
ধান্তের প্রকার একর প্রতি পড় কশ্মচারী প্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রনীত। 

উৎপন্ন ফসল সৃত্তিকা-পরীক্ষা, মার প্রয়োগ, শস্ত-পধ্যায়, 
জ্রকোল ২৪ মণ 08 সর্বপ্রকার খাদ্য ও তাহার রানায়নিক 
বাগামী ( পঞ্জাবী) টিলা াড়াতি বিশ্বেষণ, ব্বেতসার, সাবান, শর্করা প্রত্বত 

প্রণ/লী প্রভৃতি কৃষি-রসায়ন সম্বন্বীয় যাব- 
শুকারেল (বোম্বাই) ৩৫ মণ ছি সু তীয় বিষয় এই পুস্তকে বিশেষক্ূপে বর্ণিত 

“মহারাজা (ক্গন্ধি) : ৬*/মপ  ১২২/ মণ্ হইয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত কাধ সন্বক্কে ইহা 
| ংশমতী (পঙ্গাবী ) ১৩/মণ  ৩০/ মণ অত্যাবস্ীকীয় পুস্তক । মুলা ১২ টাকা, ।. 
 কামোদ ৫ঝোম্াইি)  ২১/মণ ৪৭/ মণ | কষক অফিস 



সপ স্টিকি -টিও শী উপ পপি ২০৩ 

" ধান্ত সকলের পরীক্ষা জর | মোটামুটি ফল 
নিয়ে দেওয়া যাইতেছে। 

গ্রকার ধান খড় 

একর প্রতি একর প্রতি 
মধ্যদেশ ২. 

নসিমুরগন্ধ ১৩/ মণ ৬৬/ মণ 
বাঙ্গলা__. 

সমুদ্রবালি ৯/ মণ ৫৬/ মণ 
রাধুনী পাগল ১৩/ মণ ৮:/ মণ 
কপুরিকাটি «  ১৮/ ১০5 
বাকতুলসী ১৮/ ৯০/ 
কালজিরা ১৩/ ৬৬ 
বাশমতি ১৯,/ ৫৫ 

দাদখানি ১৮/ ৬৬/ 
বাদসাঁ ভোথু ২২/ ৫৫/ 

রামসাল ১২/ ৬৩/ 

বালাম ১'/ ৫৫ 
বোশ্বাই__ 

সেরাবতী ১২/ ৭৫ 
জীনকলম্ব ২২/ ১৭ 
শুকারেল ৩৭/ ১৩০৮ 
অন্বামোহর ১৬/ ৫০/ 

কামোদ ২২/ ৭২ 
জিরাসাল ১৬/ ৬৪/ 
বাঙ্গালীয়া ১৪/ ৯২/ 
তিনপাথালি /| ৩৪ 

বোম্বাই ধান্তের মধ্যে “ম্তিনপাখালি” বড় শীঘ্বই 
ফুলিয়াছিল তহছপরি বৃষ্টি হওয়ায় একেবারে নষ্ট হইয়! 
যায়। 

০ খে) আলু ৯-- 

চার প্রকার আলুর চাস করা হয়, নিয়ে ফলাফল 
দেওয়া যাইতেছে। 

গমের ক্ষেত্রে শতকরা ৪* পাইও হিসাবে নাইটো 
সার দেওয়া হইয়াছিল। 

ছি 
পপি বলা সিন নত ৯৬০০৯ বা আন প্র - ০০ ০ 5৬ 

০০ পরি ও পির তপতি ৭ ০প্জ ০ 

বীদ্ ব বসান হয় ফল পাওয়া যায় 
একর গ্রতি 

পাটনাই ১৫/ মণ ১৭৪,/ মণ 
কলগঙ ১৫/ ৯৪৯/ 
আম্বালাই ২২/ ১২৩ 
বেখিয়। ১৫/ ১৩২ 

জায় ও ব্যয় ৪--.. 

সার চাস বিক্রয় ক্ষতি 
পাটনাই ৩২।০ ১১/ ১৩৫৬৮৪/০ ৩1৮৪ 

কলগঙ্গ ৩২) ১১/ ১০০২ ৪২//০ 
আম্বালাই ৩২॥৮ ১:৮৮ ৮৭৩০ ৮৩৮/০ 
বেগিয়! ৩২1০ ১২৩০ ৭৬1০ ৭৮, 

দেখা যাইতেছে আলু মন্দ জন্মায় নাই তবে 
বাজারে সস্তা করিয়া বেচায় ক্ষতি হুইয়াছে। 

(গ) গম £-- 

ছাব্বিশ প্রকার বোম্বাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয়, 
পঞ্জাবী, অদ্ত্রেলিয়ান, ও মধ্যদেশীয় গমের চাস দেওয়। 
হয়। শুধু পরীক্ষার জন্থ চাস দেওয়! হইয়াছিল সুতরাং 
আয় ব্যয়ের খতিয়ান কর! হয় নাই । গমের ক্ষেত্রে 
মবুজ সার লাগাইয়া অগ্রহায়ণ মাসে জমীতে বীজ 
বসান হয় এবং ফাগুন মাসে শস্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 
নিয়ে মোটামুটি কয়েকটি তালিকা! দেওয়া যাইতেছে । 

গম - অত্য খড় 

একর প্রতি একরপ্রতি 
বোগ্বাই--কালকুশল ৯/ ১৩./ 

বকৃশি ৭/ ১১/ 

পাঞ্জাবী--ডাগরঘরি ১-/ ১৮/ .. 

গমন ১১/ ২২ 

উত্তর পশ্চিমদেশে ৩৯৮/০ ৫৪/ 

অষ্্রেলিয়ার--নং $ঠ ২৪/ ২৮/ 

নং ই ২৫ ২৮ 
পাবার সা ৮০ এপ ০ রম, 

রন প্রতি একরে পড়ে এ এভুপযুক্ত গোবর ও দোরা 



খে) ইক্ষু 
_ আট প্রকার ইক্ষুর চাঁস দেওয়া হয় যথা :_-(১) 

: গুন! ২) লাল মরিছস্ (৩) শ্বেত মরিছস্ (৪) শ্তাম- 
শাড়া ৫৫) খড়ি ডে) মান্গো ৭) ভুরলী (৮) হলুকাবু 
প্রথম চারি প্রকার পিপীলিকায় নষ্ট করে; শেষ 

চার প্রকারের মধ্যে ণ্খড়ি” ও *হলুকাঁবুই” উৎকৃষ্ঘ 

বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে । 

জই £_- 
ছয় প্রকার জই পরীক্ষা কর! হয়। কার্টিকের 
: শেষে চাস দেওয়া হয় এবং ফাগুনের মধ্যভাগে ফসল 
পাওয়া যায়। 

জই বৈশাখ মাসে পাওয়! গিয়াছে । নিম্নে তালিকা 

দেওয়া গেল। 

প্রকার শশ্ত খড় মোট চাস খরচা 
কানাডার . ৩০/ ৬০/ ২৮০ 

আলজীরিয়ার ১, ৩৭ ২৮1০ 

ক্কানাডার (শ্বেত)/%5 ৪০/ ২ ০ 

নিউজীলণ 1৭ ২৯/ ২৮৪০ 

স্থানীয় ৬০/ ৮০/ ২৬1০ 

বিক্রয় লাভ ও ক্ষতি 

৫৪২ ২৫৮০ 

১৯৪০ ৯২ 

১৭০ ১১২ 

১২1/৯ ১৬৬/০ 

৯২২ ৬৫৮০ 

আলজীরিয়ার, কানাডার ও নিউজীলগ্ডে জই 
সকলের অতি বিলব্বে শীষ হয় স্থতরাং শশ্ত তাতে 

শুকাইর। যাওয়ায় ভাল ফল দেখাইতে পারে নাই। 
চে) অরহর ৫ 

তিন প্রকার অরহর চাস দেওয়! হয়। জমীতে 

যার দেওয়া হয় নাই; নিম্নে তালিকায় ফলাফল দৃষ্ট 
হুইবে। . 

তবে নিউজীলগ্ডের এবং কলিকাতার, 

শআাবর্ণ ৯১১ 

একর প্রতি শন্ত 

বোম্বাই (শ্বেত) ১৫/ 
এ (লাল) ১৪/ 

স্থানীয় ২০ 

(ছ) বজর! £-- 

ছয় প্রকার বজরার চাস দেওয় হয়। বৃষ্টি হওয়ায় 

সমস্ত নষ্ট হইয়! যায়। নুতরাং ফল কিছুই বুঝা 

যায় নাই। 
€ 

(জ) সরিষা £-- 

নিয়লিখিত “চারি একার সরিষার চাস দেওয়। 

যায়। 

প্রকার শত্য প্রকার শানু 

লালক টোরাঁ ১০ চ্যাটগায়ের ৬/ 

পাইআরক। টেরা ৮/ দার্জীলিং ১ 
০০ 

বে) মিষ্ট আলু £- 

আখাঁঢু মাসে নিয্নলিখিত তিন কার রি 

আলুর চাস দেওয়া! হয়। পর বৎসর জ্যেষ্ঠ মাসে 

আলু তোল৷ হইয়াছে । ফলাফল তালিক। নিম্নে দেওয়া 

গেল। 

প্রকার একরপ্রতি প্রকার একর প্রতি 

নিউজারসী ১০০/ ভার্জীনিয়। ৬: 

নান্সীমও ৭ স্থানীয় ৮০ 
(4) তুলা £-- 

চুরাশী প্রকার তুলার পরীক্ষা হয়। ইহার মধ্যে 
৭৭ প্রকার দেশী ও বাকি সাত প্রকার আমেরিকার 

প্রথমতঃ আমেরিকার তুলা সুবিধামত জন্মে নাই 
কিন্তু শেষে বেশ হইয়াছিল। 

২| রেশম বিজ্ঞান |-_-(৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পুণ। 
রেশমের পোকার .চাষের পক্ষে এই পুস্তক 
খানি একান্ত প্রয়োজনীয়; ইহ] সচিল। 

মূল্য ১।*র স্থানে ১-২ টাকা মাত্র । 
কৃষক অফিস। 



ক, 

কষি, শিল্প, মংবাদাদি বিষয়ক মামিক পত্র |. 

সম্পাদক-__ইীনগেন্দ্রনাথ ত্বর্ণকার, এম এ 
দিটি কলেজের ভূতপধৰ অন্কশাস্ধ ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক। 

পঞ্চম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা । 

ভাদ্রে, ১৩১৬ | 
সূচী-পত্র । 

| লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ] 
বিষয় গত্া্ক | বিষয় রে বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য .... ৯৭ মারীক্ষেতে জলসেচন পরীক্ষা ১০৯ পিপুল চাব ০৮ ৯৭1 মাঞ্চত্রীক্ষেত্রে সার ১.১ ১৯১ 

ওপিনম্ ভিরিডি "১:৯৮: পরি 
শি ক্ষদাদপি কুদ্রতর পুষ্প । . আলুর ফলন ও আলুর চাষ ১০১ ঠা রেগুঠেও কীটাণু ১০৯৮ আলুর জমিতে মারের 
1 সরাট কাধ-ক্েত্রে তুলা ্ পরিমাণ ১.৮ ১০৩ 
টঃ | বীজের গরাক্ষা ০৮ ৯৮; ভারতীয় কৃষির উন্নতি... ১০৩ 114 ভারতে বাশার ধারে ঃ রেগণ ও বপন ধান্তের তুলনা ১০৬ 
রী গাছ বসান 1 ১০৯৯" সবজী বাগানের কাধ্য ৪৪৪, 8৬ 
২ অসময়ে ফুল ফুটান .*১ ৯৯: দাক্সিণাত্য ইক্ষু হর 

ৃ শুটিধারী শস্তের নার ভাগ ৯৯ রাগায়নিক সার ঠা... 
টমাটেো! অবিক ফলাইবার | শা শৃন্য অলাবু ৮১. ১১৫ 

উপারর ১১১০০ 1 আম্র পোকা ..৮:১১৬ 
মানারস ১১. ১০১ নহরিড্র : ০, ১৯১ 

কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণ, সিভি ্ট, বপ্রেসে নাথ ঈ শীল দ্বালা মুদ্রিত গ 
১৪৮, বুবাজার স্টাট, “ইয়ান গারেনিং এসোসিয়েসন” হইতে 

জশনীভৃষণ মুখোপাধ্যার কতৃক প্রকাশিত । 
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০০৯৬) 1] 
বা শকটী নৃতন."আমেরিকান ব্যবসায়ের: গুঢ়তষ | 

- অতি অল্প পুঁজিতে কেমন করিয়!  ব্যরসায় করিতো 
হয় এই পুস্তকে তাহ! অকপটভাবে লিখিত হইয়াছে । 

ট্ ক সি, ৃ 1 ১8৬১ ০০ হি হ 

৬ নুষ্ নি রর ৮ ৰ ঠা 24 )] ক ্ না নি 

| ্ সা খচিত ০৬০ ও শা, তি দত জিত তি, তত ৭ 

শিয়ান আর্ট স্ছল। 
এখানে ফটোগ্রাফি, হাপটোন ব্রক, উঁ্ড এন্গ্রেভিং, 

অসহায়, পুভীশৃন্ত যুবকগণ, অনায়াসে ঘরে বসিয় | কপার প্রেট ইত্যাদি প্রস্তত হয় । বিচক্ষণ শিল্প-শিক্ষক 
অন্ত কাধ্য থাক সত্বেও উপাজ্জন করিতে পারিবেন। 
আমেরিক! কানাড! প্রভৃতি দেশের লোকে এই 
ব্যবসার দ্বারা লক্ষপতি হইয়াছেন। যে সকল যুবক 

গণের বিশেষ তত্বাবধানে নিভুলরূপে কাধ্য হইয়া 
থাকে ।বাহিরেযে দরে কাচা হাতের কাজ লয়েন 

প্রকৃতই স্বাধীন জীবিকার প্রয়াসী কেবল এ পুস্তক | আমাদের এখানে সেই দামেই ভাল কাজ হইবে অথচ 
তাহাদিগকেই বিক্রয় করা হইবে-_-সমস্ত পুস্তকই | স্বদেশের একটা! স্কুলের কিছু সাহাধ্য হইবে । আমরা 
শীলমোহর করা এন্ভেলেপের মধ্যে বিক্রয় হইয়! 

থ্রাকে। অতি গুঢ রহস্ত-_-সেইজন্ত এইরূপ কর! 
৯ইয়াছে ধিনি এই পুস্তক প্রকৃত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে 
ক্রয় করিবেন তিনি নিশ্চয়ই এ গুঢ় রহন্ত প্রকাশ 
করিবেন না_ইহাই নিশ্চয়। ইউনিভারসাল এড. 
তারটাইজিং এজেন্সপীর ম্যানেজার: মিঃ এস, পি, 
চাটাজ্জ্ী দ্বারা প্রকাশিত দাম 1* আট আনা ভি, পি,, 
স্বতন্ত্র । শ্রগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । বেঙ্গল লাইব্রেরী 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা । 

বয়েজ টেলিফেিন। 
... খুব ভাল ট্রানস্মিটার দেওয়া প্রায় অর্ধ মাইল 
দুর হইতে কথা কহিতে ও গান করিতে পারিবে 
অতিশয় আনন্দজনক | এবাড়ী হইতে অন্ত 
বাড়ীতে এই টেলিফোন দ্বারা কথা কহ যাইবে। 

এমন কি ফিস্ ফিস্ কথা পধ্যস্তও শুনা যাইবে। 
' প্রত্যেক দিকে ২টী করিয়া সুন্দর ইনামেল টিউব 
দেওয়া আছে। একটা কানে দিয়া শুনিতে হয়, 

_ অন্টীতে কথা বলিতে হয়। একটা বাক্সে প্যাক 
, হুইয়া যাইবে ১ নং %৮%* প্যাকিং ভিঃ পিঃ সামত 
১1৯1 বেশী নাই। 

থিয়েটারের “রিজ” | 
কাল রং ও মূহুর্তের মধ্যে সপ্চ প্রশ্ষ,টিত গোলাপের 

 স্তায় দেখাইবে, রূপপীর রূপের উপর এক পোঁচ, 
দিলে কেমন হয় বুঝুন। কনে সাজাইতে বেশ 

জিনিস ভাল গোলাপে স্থুবাসিত ঃ নির্দোষ জিনিসে 
. প্রস্তত। দাম ১ শিশ্ি ॥০ ভিঃ পিঃ প্যাকিং স্বতন্ত্। 

... বিনামূল্যে আমাদের মূল্যতালিক। পাঠান যায় । 
_... এস্, পি, চাটজ্জী এগ সন, আমেরিকার অভিনব 
 জব্য-আমবানীকারক, ৫৬ ওয়েলিংটন স্্ীট কলিকাতা, 

4 

1 

ূ 

সাধারণের সহান্ৃভৃতি প্রার্থনা করিতেছি । 

ইন্ডিয়ান আর স্কুল, 
প্রাকৃটিক্যাল ক্লাস। 

১৭নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহ্বাজার, ক্লিকাত| | 

হাজার ব্যক্তিকে 

বিনামূল্যে বিতরণ । 
পাঠমাত্র পত্র লিখুন। 

ক 

যে কোন ব্যক্তি প্রেরণের মাশুল ও আনুষঙ্গিক 
ব্যয় জন্ত ২১০ অঞ্ধ আনার ছইখানি টিকিট পাঠাইলে 
“একাহিক ও পালাজরের” পরীক্ষিত একটা .মন্তর 
সম্বলিত ওষধ শিখাইয়া৷ দিব, সাধারণের জানিয়া 
রাখিলেও অনেক: সময় উপকার দনিবে। আর 
।* চারি আন! মনিঅর্ডারে পাঠাইলে *ধাতুদৌ্্বল্য, 
যৌবনোচিত শক্তি হাস ও বাজীকরণাদির” উধধের 
প্রস্তুত প্রণালী লিখিয়! পাঠান হয়। ওষধ ছুইটীই 
বহুবার পরীক্ষায় সফল হইয়াছে । প্রত্যক্ষ ফল 
দেখিয়! অবাক হইবেন, বনজ ওঁষধের এত গুণ। 
কাকি নহে ১ দ্রিনেই ফল“দেখা যায়। যিনি হইতে 
ইচ্ছুক বিলম্ব না করিয়! পাঠমাত্র লিখুন, হাজার পুর্ণ 
হইলে আর বিনামুল্যে দেওয়! হুইবে না, অন্ঠান্ত বিষয় 
পরেই সবিস্তার জ্ঞাতব্য । 

জি, সি, সরকার, কুশীদা, তুলসীহাট! পোঃ, 

মালদহ । 



ভাদ্র? ১৩১১ সাল। ৫ম সং 8 

বিবিধ মংখাদ ও ও মন্তব্য । 

পুষ। কৃষিক্ের । _পুষা কলেজের গৃহনির্মীণ কার্য 
আরম্ভ হইয়াছে । সম্ভবতঃ এবৎসর উক্ত কার্য শেষ 

পঙ্ের নিয়মাবলী | হইবে না। কিছু কিছু কৃষি পরীক্ষাও চলিতেছে! 

, ১। পকষকে”র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২২। প্রতি টা 
হু সংখস্তর নগদ মূল্য ৬* তিন আনা মাত্র । | পিপুল চাষ ।-কুর্গরাজ্যে পিপুল প্রঃর পরিমাণে 

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাগঠাইদে এক জন্মিতে দেখা ঘায়। কোন একটা কফি ক্ষেতে পিপুল 

নংগ্যা কষক প্রেরিত হইবে। গাছ লাগান হইয়াছিল। ক্ষেত্রটীর পরিমাণ ২৫ 

| আদেশ পাইলে, পরবন্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে একর। পিপুল গাছ ক্রমশঃ ক্ষেত্রটী ছাইয়! ফেলিয়া 
পাঠাইয়া বার্ধিক মুল্য আদার করিতে পারি। ছিল। তাহাতে কফি গাছ নষ্ট হইয়! যায়। কিন্ত 

প্রাদি ও টাক! ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। সেই পিপুল গাছ হইতে এক হাজার, বারশত টাক! 

713] 9]7 /৯ 7৫, লাভ হইতে 'আরস্ত হইল। যে সকল গাছে বড় বড় 

3০ 0. 1১01)01.২ ৮৯৮1২ 0 12208 পিপুল হয় তাভাতেই লাভ হয়। এক একটা গাছ 

১০৪০৫5501১9 90809075-0810011015 101) হইতে প্রায় «৫ সের ফল পাওয়া যাইতে পারে। যদি 

17007050 পিপুল লতাগুলিকে যথেচ্ছ লতাইতে না দিয়া 
1 15701951000 51101) [9901)155 100 11259 ডাই জারভাতি যায়, তাহা! হইলে একট! 

8170)16 10701)6% 60709 59০5. 

শলি2195 01 1/80৬610151172. উপরিলাভ মন্দ হয় ন!। বাঙ্গালায় বওপিপুল ভালরূপ 
1 17901113800 1২5. 3-8. হইতে দেখা যায়। 
[ 0:0100)1) 1২5, 2. 
৫ ) $) 1০3. ট 

1১০৮ [170 4১8, 176. সিংহলে নূতন কৃষি-বন্ত্রের বাবভার |--সিংহলে 
13901. 1১706 1২5, 5. _ | 

142,08২ 815৯ : কষিকর্খে নূতন নৃতন কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার হুইতেছে। 
248, [০৮222 ০০০, ০1001চ. 

পপ 
ছি উক্ত স্থানের সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ যে, নূতন হল 

৪» ৮০01 (01031 100100৮1হাও 19090101115 90010151118 যন্ত্রাদি, লইয়া ৪টী অশ্বতরের সীহায্ে একজন চাষি 
12 0100 415015120)01555 8001) 00 115 711 11721591 
৯0718156150] 4১050015177 4£51705) 21)0 20010101560 ১০০ একর জমিতে ধান চাষ করিতে পারে । কেবল 
9৫৬৩15628০০ ০1 [টগমদ 56১ উ০10108007 ১. 
১9০1, 6541 | মাত্র ধান কাটিবার, মাড়িবার ও ঝাড়িবার সময় 
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ছুই তিন দিন অন্ত একজন লোকের সাহায্য লইতে 

হয়। 
৮০০ 

ওসিমম্ ভিরিডি।-__ইহ! একপ্রকার তুলসী জাতীয় 
গুল । বাবুই তুলসীর সহিত ইহার অনেকটা সৌ- 
সাদৃশ্ত আছে। শুনা যায় যে এই গাছের দ্বারা 
মশকের উপদ্রব নষ্ট হয়। কিন্তু পৃর্রব আফ্রিক1 ইহার 
জাদি জন্স্থান। লক্ষৌ সরকারি বাগানে সিয়ারালিয়ন 
বোটানিক্যাল বাগান হইতে উক্ত গাছের এক প্যাকেট 
বীজ আনাইয়! সেই বীজ্োৎপন্ন গাছ পরীক্ষা করিয়া 
দেখা হইয়াছে যে, তাহার উক্ত কোন প্রকার গুণ 
নাই। 

নিহত 

ভারতের বাণিজ্য ।_-১৯০৩-০৪ সনে ভারতে 

বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয়। এবৎসর প্রায় ছুই 
কোটির অধিক টাক! ভারতীয় বাণিজ্যে থাটিয়াছে। 
ভারত হইতে অন্ত বখসর অপেক্ষা অধিক তুলা 

রপ্তানি হইয়াছে । এমেরিকায় তুলার চাষ ভাল ন! 
হওয়াই ইহার কারণ। অন্তান্ত শস্তাদির রপ্তানি মাত্র 
মোটের উপর ভাল। প্রায় ১৮,২৬৪,৫০০ পাউও্ডের 
সোণা ভারতে আমদানী হইয়াছে; এত অধিক 
মূল্যের সোণ! অন্ত বৎসর আমদানী হইতে দেখা যায় 
না। ভারত যে একেবারে নিঃম্ব নহে ইহাতে দেশ 

সুচিত হইতেছে। 
52 

ছত্ররোগ ।--দসিংহলে জঙ্গলের গাছে এবং সময়ে 

সময়ে চা বাগিচায় এক প্রকার ছত্ররোগ দেখ! যায় । 

উহাকে “[70150 13917 13116) বলে। শুধু 

সিংহলে কেন ভারতের প্রায় সর্বত্রই ঘোড়ার 

বালামচির ন্যায় ছাতা, গাছের উপর হইতে দেখা যায়। 

এরূপ হইতে দেখিলে সেই ডালটা কাটিয়৷ পোড়াইয়! 

ফেল! ভিন্ন গতি নাই। অথবা ৮ পাউণ্ড তরল চূণ 
৩ পাউও গদ্ধক চূর্ণের সহিত উত্তমরূপ মিশাইয়া 
যে মিশ্রণ প্রস্তুত হইবে, তাহাতে ৯১০ গ্যালন জল 

মিশাইয়। ফুটাইতে হইবে। যতক্ষণ ন! উক্ত মিশ্রণের । 

রি 
পরে নামা" গন্ধ বাহির না, হয় ততক্ষণ জাল দিবে। 

ইয়া ব্রুস বা নারিকেল ছোবড়া অথবা ছিন্ন বস্ত্রের' 

তুলির সাহায্যে রোগাক্রান্ত গাছের ডাল উক্ত জল 

দিয়! ঘর্ষণ করিবে। 

হইতে পারিবে। 

এইরূপে উক্ত রোগ নিবারিত 

(০ €0 -সসঞআ 

স্থরাট কৃষিক্ষেত্রে তুল! বীজের পরীক্ষ! ।-_তুলা 

গাছ কত অন্তর রোপণ কর! উচিত এই বিষয় লইয়া 

পরীক্ষ! করা হইয়াছিল। ছুইটী ক্ষেত্র সমানরূপ সার 

 যুক্ত-_একটীতে ১৮ ইঞ্চ অপরটীতে ২৪ ইঞ্চ অস্তর 
রোপণ করিয়া! দেখ! হইফ্জাছিল। ব্রোচে কিন্তু তুলা 

২৪ হইতে ৩৬ ইঞ্চ অন্তর লাইন করিয়া রোপণ কর। 

হইয়াছিল । 

১৮ ইঞ্চ অন্তর লাইন একর প্রতি ফল। 
বীজের মূল্য. উৎপনের পরিমাণ মূল্য 

৯॥ ৩১২ পাঃ ২৭১৫ 

খরচা ৮১০ 

২৪ ইঞ্চ অন্তর লাইন-_ 
৮। ৪৭১ পাত ৪ ১৬/১ ৩ 

খরচ ১১%০ 

ক্ুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর পুষ্প রেপুতেও কীটাণু ।_ধাহ।র! 
সকল জিনিষ খুটিনাটি করিয়া! দেখিতে চান, তাহারা 
দেখিতে পাইবেন যে, পুশ্পে এক প্রকার রেণু থাকে । 
পুং পুষ্প গুলিতেই উক্ত প্রকার রেণু দৃষ্ট হয়। পুং 
পুম্পের প্টামেনে (5081090) শ্ররূপ রেণু দেখ! 

যায়। রেণু দেখিতে সামান্ততঃ হরিদ্রাবর্ণের ধূলি- 
কণাবৎ। কিস্তু অন্ুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে দেখ! 
যাঁয় যে, তাহাদের নান প্রকার সচিত্র গঠন আছে-_ 
ক্ষোন পুষ্পের রেণুকণ! শস্ত্রধারীর এ্রহরণযন্ত্র বললমের 
মত, কোনটা বা জ্যামিতির সৌষ্ঠবযুক্ত চিত্র বিশেষ ।, 
কোনটার বা অন্ত প্রকারের সুন্দর গঠন। আবার 



€&ম খণ্ড, ৫ধি সংখ্যা 

আশ্ধ্যের উপর আশ্চর্য্য এই বে, যে, সকল লপুপরেগুর 
মধোঁ অসংখা কাটাণু বিদ্যমান । সেগুলি সমস্তই 

জীর্বনবিশিষ্ট | স্যষ্ট বস্তর শ্রেষ্ঠ হইতে সামান্ত পুষ্পরেণু 
কণিকা! হুস্াগুস্গ্ম ভাবে দেখিলে দেখা যায় সকল 
অবস্থায় সৌন্দধ্য ও জীব বিভ্ভমান। শ্রষ্টার কি অপূর্ব 
নির্মাণ কৌশল এবং ধারাবাহিক নিয়মের কি স্ুখ- 
সপ্মিলন ! 

অঙ্ময়ে ফুল ফুটান।-_”এমেরিকান ক্লোরিই” 
নামক কোন পত্রিক! পাঠে অবগত হওয়া যাঁয মে, 

ইথার প্রয়োগ করিয়া অসময়ে ফুল ফুটান যাইতে 
পারে। লাইলাক নামক পুষ্পবৃক্ষ 'লইয়া পরীক্গণ 
কর! হইয়াছিল। যে সময় ফুল ফুটাইতে হইবে 
তাহার ৬ সপ্তাহ পূর্বে গাছগ্জলি মাটাতে শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে বসাইয়া তাহ! বড় বাক্স দ্বারা আচ্ছাদন করিতে 
হইবে। পরে এ বাক্সের মধ্যে গাছ গুলির মাঝখানে 
একটা হ্খীর পুর্ণ ১০ আউন্স শিশি ছিপি খুলিয়! 
রাখিয়া দিতে হইবে। বাল্সটার চতুষ্পার্খ যথাসম্ভব 
বুত্তিক! দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া কর্তব্য, নচেৎ ইথার 
বাযুর সহিত মিশ্রিত হুইয়! উড়িয়া! যাইবে । লাইলাক 
পুষ্প লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, কি সম্ভবতঃ 

অন্তান্ত ফুল গাছেও এ ফল পাওয়া যাইতে পারিবে। 
০ 

শু'টীধারী শস্তের সারভাগ ।-_সিংহলের বটানি- 

ক্যাপ বাগানের রসায়ন-তত্ব সম্বন্ধীয় রিপোর্টে প্রকাশ 
যে, শু'টীধারী শস্তের মধ্যে কোনটা সজীসার রূপে 
ব্যবহার করিলে অধিক ফলদায়ক তাহার পরীক্ষ! 
কর! হইয়াছিল। যে জমিতে উক্তরূপ সার প্রয়োগ 

কর! হয়, সার প্রয়োগের পৃর্ববে জমিতে নাইট্রোজনের 
পরিমাণ কি, সার প্রয়োগের পর নাইট্রোজনের মাত্রা 
কত পরিমাণে বুদ্ধি হইল এইটা দেখিয়া সিদ্ধান্ত কর! 

হইয়াছিল । তাহাতে দেখা গিয়াছে বাতাসে কিঞ্ঃৎ 

শুফ কর] উক্ত প্রকার বৃক্ষ, গুল্সাদি হইতে সারের 
পরিমাণ নাইট্রোজনের* অনুপাতে শতকরা ১'৫ হইতে 
৩"৫ পর্য্যন্ত এ শ্রেণীর গাছের মধ্যে বাবুল, নীল, 
লজ্জাবতী, পারিজাত, ল্যারর্ণিফোলিয়৷ প্রভৃতি গাছ 

৭১৭ 
সক ুপ পৃ 

হইতে অপেক্ষার্তত জলা মাত্রায় নাইটোজন পাওয়া 
যায়। এ সকল গাছের শিকড় অপেক্ষা পাতা এবং 
ভাটায় অধিক সার পদার্থ লঞ্চিত থাকে । 

৮22 

বিছুটী গাছ (নেটল্)।--কোন পত্র প্রেরক 
মান্দা মেল পত্রিকায় লিখিতেছেন যে;--"আমি 

বিলাতে লগ্নের হাটে বিক্রয়ার্থ রিয়ার আশ বাহির 
,করিয়া পাঠাইভাম। কোন এক সময়ে সেই সঙ্গে 
বিছুটী গাছের আশও পাঠাইয়াছিলাম। এ বিছুটী 
গাছগুলি হিমালয় প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়! 
থাকে। ইহা! হইতে যে আশ বাহির হইয়াছিল 
তাহ! রিয়ার আঁশ অপেক্ষ/! মোটা ধরণের হইলেও 
মন্চ নহে ) দীর্ঘেও নিতান্ত কম নয়। ম্বোতের জলে 

সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়! রাখিয়া সকালে ডাটা দলিয়! 
তাহ! হইতে ছাল ছাড়াইয়া৷ রগড়াইতে থাকিতাম, 
যে পধ্যন্ত না রেসমের ন্তায় সুত্র বাহির হইয়! 
আমিত।” তিনি নমুনা! ন্বরূপ সামান্তঠ পরিমাণে 

সত্ব প্রস্তত করিয়াছিলেন। যাহার! নান! জাতীয় 
গুলু লতা্দি হইস্বে সুত্র বাহির করিতে প্রতিনিয়ত 
চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের ছার! এরূপ গুলা 
লইয়! পরীক্ষা! বাঞ্চনীয় । ভারতের অনেক স্থানে 

এরূপ বিছুটা গাছ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেগুলি 
অনেকাংশে রিয়া বা চিনা ঘাসের মত বোষে 

প্রদেশে এরূপ উদ্দিদের অন্ডাব নাই। 
০ 

ভারতে রাস্তার ধারে গাঁছ বসান পূর্বে সমস্ত 
বড় বড় টুঙ্ক রোডের ধারে গাছ বসান হইত। এইরূপ 
ভাবে গাছ বসাইয়! অনেক রাস্তার শোভ! কিরূপ 
বৃদ্ধি হইয়াছে অনেকেই দেখিয়াছেন। শুধু শোভা 
নয় ইহাতে রান্ত। ছায়া যুক্ত হওয়ায় শীতল থাকে 

এবং ধুলাও কম হয়। এখন কিন্তু সকল রাস্তায় 
গাছ বসান হয় না বা পুরাতন এভিনিউ অর্থাৎ 
রাস্তার ধারে গাছের কেয়ারিগুলির যত্ব লওয়!হয় ন|। 

পন্প্রতি ভারত গনভর্ণমেণ্টের এ ব্ষিয়ে মনোযোগ 
আকৃষ্ট হইয়াছে। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যাহাতে এ বিষয়ে 
যত্ন লন তজ্ন্ত আদেশ করিয়াছেন এই বিষয়ে 
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উপদেশদানর্ি ু তিকাদি প্রণয়ন করা, দেরাহুনে ছাত্র 

পাঠাইয়! তাহাদিগকে এই বিষয়টী শিখান ও উক্ত 
কার্য সৌকাধ্যার্থে উপধুক্ত পরিদর্শক নিয়োগ কর! 
গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা) কিন্তু এই কাধ্যটী কিঞ্চিৎ 
বায়-সাপেক্ষ । রাস্তার ধারে গাছ বসাইবার জন্য 

হয়ত অর্থব্যয় , করিতে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট সহজে 
রাজি হইবেন না। 

রি রি পু 

এককে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিরম প্রণালী গঠন 
করিতেছেন, কিন্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট ইচ্ছায় ঝ 
অনিচ্ছায় তাহা সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিতে পারেন 
না। সম্প্রতি দেখা যায় যে, কলিকাতা মিউনিসি- 
গাঁলিটি রাস্তার ধারে গাছ গুলি ছাটিতে মন দিয়াছেন, 
কিন্ত অধিকাংশ স্থানে দেখা যায় যে, যাহার গাছ 

ষ্াতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহার! গাছ ছাটিতে জানে 
না। কলিকাতা মিউনিনিপালিটির যন্ত্রাদির অভাব 
বাঁধ হয়, নাই ; কিন্ সাঁমান্ত হাতিগ্নার ব! কুডালি 

দ্বারা কোপাইয়া ডাল ছাটা হইতেছে, তাহাতে গাছের 
বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । পাগান্ত লোকের 
টা বুদ্ধি বড় কম। রাস্তাধারের গাছ শুধু 

আপাততঃ ভুখের জন্য নহে ভবিষ্যতে তাহা! হইতে 

একটা টান দাঁড়াইতে পারে । ছুই একটা বড় 
রাস্তার ধারে ফলের গাছ বসান হইয়াছে এবং 
কয়েক বৎসরের মধ্যে ফলগাছ হইতে বেশ আমন 
দাড়াইয়াছে। কিন্তু ফল ঢুরি যায় বলিয়া সময়ে সময়ে 
লোকসান হয়, কা্ঠে গৃহ সঙ্জ! আসবাবদি হইতে 
সারে এরূপ গাছ রোপণ করিলে মে আশঙ্কা থাকে 

ধ্বা | 

টি 

কুর্গরাক্তো কমলা লেবুর আবাদ ।--আগে কুর্গ 
বাজে লেবুর আবাদ অধিক পরিমাণে হইত, এখন 
ক্াময়া যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ, একটা বাগান 
£য়ারি হইতে অধিক দিন লাগে। কিন্ত, এটা স্মরণ 
রাখ! উচিত যে” একবার গাছগুলি বসাইবার পর» 
লাগিয়া গেলে আর বিশেষ কোন যত্ন লইতে হয় না। 

[তন বৎসরের মধ্যেই একটী বাগান হইতে লাভ 

রঃ পারে। উক্ত রাধে আমাটা নামক স্থানে 
১* একর পরিমিত কোন একটী ময়দানে প্লেবুর 

আবাদ কর! হইয়াছিল। এইটা একটী সাধারণ 'বাস 
যুক্ত ময়দান। উক্ত ক্ষেত্রে কোন প্রকার সাব 

প্রয়োগ কর! হয় নাই। কিন্তু যখন ফলফলিতে আরম্ত 

হইল, তখন উক্ত বাগিচা হইতে ১০০০২ টাকা আয় 
হইতে লাগিল। সার প্রয়োগ করিলে ফল আরও 

ভাল হইবে ইহা নিশ্চিত। কমলা লেবু সাধারণতঃ 
পার্বতীয় প্রদেশে ভালরূপ জন্মে । বাঙ্গালার মাটাতে 
কি প্রকার হয়, কেহ কখন আবাদ করিয়া দেখেন 
নাই, কিন্ত যে দু একটী গাছ সখের বাগানে দৃষ্ট হয়, 
তাহাতে ও সুমিষ্ট ফল হইতে দেখা যায় না। বোধ 
হয় গ্রীম্মাধিক্যই তাহার প্রধান কারণ। 

52 

টমাটো| “অধিক ফলাইবার উপায় ।--টমাটোর 

বীক্জ এই সময় বপন করিয়া বীজ হইতে টা ফুটিলে 

তাহাকে নাড়িয়া পুতিবে, পরে গাছগুলি একটু শক্ত 

হইলে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। টমাটে৷ গাছ 
ক্ষেত্রে বসাইলে তাহ! হইতে পাশ ডাল বাহির হইয়া 

তাহাতে ফুল ধরিতে আরম্ত করিবে। কিন্তু এই 
ডালগুলি রাখা! উচিত নহে। ছুই একটা সোজা ও 

সতেজ ডাল রাখিয়া দিয়া অপরগুলি কাটিয়। দিবে। 

প্রথমকার গাছে যে ফুলগুলি হইবে সেগুলি ভাঙন! 

দিলে আবার ৮1১০ দিন পরে ফল ধরিবে এবং এই 

সকল ফল বড় হইবে। ,কিস্তু চাষিদের পক্ষে জল্দী 

ফসলের আশ! ত্যাগ কর বড় সহজ নহে। 

সচরাচর দেখা যায় যে, সকল ফুলে ভাল ফল হয় না 

স্থতরাং সনস্ত ফুল.ন! ভাঙ্গিয়া দি] যর্দি কতকগুলি 

ভাঙ্গিয়। গাছটী পাতলা করিয়া দেওয়া বায় তাহ! 

হইলে ফল উৎকৃষ্ট হইয়! অধিক লাভ প্রদান করে। 
বেগুণের মত টমাটোতে অধিক মাত্রান্ন পটাশ সার 

আবশ্তক। মুতরাং কাষ্ঠ পোড়াইয়া যে ছাই "পাওয়া 

যায় তাহা পি প্রধান; সুতরাং উক্ ছাই টমাংটার 



মম খণ্ড। মু সংখ্যা 

পন্কে বিশেষ উপকারী । আগ্ট মাসের প্রথম হইতে 
টম/টোর চাষ আরম্ভ কর যাইতে পারে। বঙ্গদেশে 

বর্ষ। অধিক হয় সেই জন্ত বাক্স গামল! প্রভৃতিতে 

চারা তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। 
3705 

আনারস-__আনাঁরসের গুছে এই সময় অনেক 

হোক বাহির হয়। সেই সকল হোক ভাঙ্গিয়া লইয়া! * 

সারঝ্ন্দ করিয়! আইল বাধিয়! আইলের উপর ছোট 

হক গাছগুলি বসাইতে হইবে । ভাদ্রের প্রথম 

হইতে এই কাধ্য আরম্ভ করা যায়। হোকগুলি 

নীচের তিন চারিটা পাতা ভাঙ্গিয়৷ বসাইবে ; পাশা- 

পাশি আইল সমন্তরালে গাছগুলি না বসাইয়া 

কোণাকুণি ভাবে বসাইলে গাছগুলি একটী হইতে 

আপরটী-সয়াস্তর বসে । বঙ্গদেশে প্রায় ব্বতন্থ ক্ষেত্রে 

আনারসের চাষ করা হয় না। ফলের বাগানের বা 

স্মন্য ক্ষেত্রের ধারে ধারে আনারস বসান হইয়া থাকে, 

কিন্ধু জানা উচিত অপর ফসলের হ্যায় ইহাতেও 

রৌদ্র বাতাস প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক হয়, সুতরাং 

উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ইহার চাষ করিলে ফল ভালই হয়। 

(ধ্ঘাড়া, ভেড়। ব গোবর সারে ইহাদের বিশেষ ফল 

দর্শে। গাছ লাগিয়! গেলে তরল সার প্রদান করা 

মন্দ যুক্তি নহে। গোময় গো-মৃত্রার্দি জলে পচাইয়া 
সেই জল দিতে হয়। কিন্তু ফলগুলি বড় হইয়া যখন 

পাকিবার সময় হইবে, তখন জল এমন কি তরল 

সারও প্রয়োগ ঠিক নহে। তাহা হইলে ফলের 

্লাদের তফাৎ হয়। আনারসের জমি বেলে দোয়াস 

হওয়া উচিত এবং জমিটি আদৌ 'জলসিক্ত ন! হয়। 

টবেও আনারসের গাছ করা চলিতে পারে। 

লাল মাটীতে আনারস ভাল হয়। দুই ভাগ লাল 

মাট না অন্ত কোন *মেটেল মারি ও একভাঁগবালি' 

মাটি একভাগ পচা গোময় ৰা ঘোড়ার সার মিশাইয়া 
মাটি তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। টবের $ ভাগ 

২৬ 

১৩৭২ 
সেলস স্টেম িস্থানে ক 

তলা কীকর বা কয়লা দ্বারা পুর্ণ থাকা কর্তবায॥ টবে 
জল না জমে। মাটির সহিত কয়ল! বা হাড়ের গুড়া 

কিঞ্চিৎ মিশাইলেও ভাল হয়। মধ্যে মধ্যে তরল সারের 

জল দিতে হয়। এই রকম পাঁট কৰিলে দ্বিতীয় বৎ- 

সরে ফল বেশ বড় বড় হয়। এইরূপে দেশী আনারস 

এক একটা প্রা তিন সের এবং সিংহল জাতীন়্ 

আনারস পাচ ছয় সের হইতে দেখা গিয়াছে । 
হি 

মাঞ্তরী ক্েত্রে জলসেচন পরীক্ষা ।__ 

ক্ষেত্রের সংখ্য। সেচনের সংখ্যা ফললের পরিমাণ 

* ১৮ ৩০ বার পাউগ 

সেচন প্রণালী ৪ দিন হইতে ১৬ দিন অন্তর 

অন্তর যে সময় চাষির! খালের জল ব্যবহার করিতে 

৭,8৭০ 

পাইয়াছে। 
১৯ টি ২৮ শপ ৮১১৭৩ 

( সেচন প্রণালী, গ্রীষ্মে নিয়মিত ১* দিন অন্তর 

এবং অন্ত সময়ে যখনই খালের জল ব্যবহার করিতে 
পাইয়াছে, কখনও বা ৪ দিন অন্তর কখনও ব1 

ততোধিক এমন কি ১৮ দিন তস্তর সেচন কর! 

হইয়াছে ।) 

বিশেষরূপ পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, ৪ ইঞ্চ 

পরিমাণ জল গ্রাঙ্গোগ অপেক্ষা ৩ ইঞ্চ পরিম!ণ জল 

প্রয়োগ করিলে অধিক ফল হয়। এমন কি ২ হঞ্চ 

জল সিঞ্চিত হইলেও প্রায় ৩ ইঞ্চির সহিত ফল সমান 

দাড়ায় । ৪ ইঞ্চ জল সিঞ্চনে যে ফল হয়, তদপেক্ষ! 

২ ইঞ্চ জল সিঞ্চনে ১,৭০০ পাউগও্ড অধিক ফগল 

জন্মায় । ৃ 

মাঞ্জুরী কৃষিক্ষেত্রে সার পরীক্ষা ।__বোস্বাই 

বিভাগে মাঞ্জরী কৃষিক্ষেত্রে অনেকগুলি সার লইয়া 

পরীক্ষা করা হইয়াছিল। সারগুলি অধিকাংশই ইক্ষু 

ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেখা হইয়াছিল। তন্মধ্যে 

ক্য়েকটা সার পরীক্ষার ফল নিয়ে প্রদত্ত হইল। 



৩, 

সারের পরিমাণ গুড়ের পরিমাণ 

১। কুনুমবীজ রে ] ৬৯২ ৭১৩২৭ পাউও 
৩,০৯০ পাডও 

টি হা 5১ [ ৬৪-২ ৯১৯৮৩ রি 
১৭ প পু 

৩। গলিত হাড 7 
পু 1 ৬৪ ৫৭৫ 

২,২৪০ ৭৯ 
৪। তুলাবীজ ৬১৮৭০ পা, ১১৪২ ৫,৯১০ ৮ 
৫ | মংশ্তসার ২,২৪০পা, ৫৬, ৭১৫ 

গা নিরিসি দ 5 1 ৮০-২ ১১৭৩০ রি 

ও 

৭। গোময় ২৪,৬৯০ পা, 

৮1 যত্ররক্ষিত ৬ 
সার ২৬,৬৬৫ 

এক্ষণে আয় ব্যয়ের একটা হিসাব দেখা যাউক। 

99 
৩১৮৫৩ 

খরচা মোট আয় লাভ বা লোকসান 

১। ২৪৪২ ৩৬৪২ 52 

২। ১৮৭৬ ৯৮২ ৮৯২. 

৩। ২৫১২ ১৭৮২ ৭৩২. 

£। ২৭০৭. ২৯৪২ ২৪২ 

৫ | ২০০. ২৩৪ ৩৪২ 

৬। ২৩১৭ ২:৫২ ৪. 

৭1 ৯৭৯০৭ ১৬১২ ২৯২ 

৮। ১৯৯১৭ ১৯১-২ ও 

মোটের উপর দেখ! যাইতেছে বে, কুস্ুম্বীজ 

খৈল এবং তুলাবীজ হইতেই অধিক ফলন হইয়াছে। 
লাভের মাত্রাও অধিক হইয়াছে । 

| হারা 

আলুর ফলন ও আলুর চাঁষ।__ক্কষকের জনৈক 

গ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সিংহ প্রশ্ন করিয়াছেন 

যে, ডুমরাও কৃষিক্ষেত্রে আলুচাষে একর প্রতি ২৩০/ 
মণ ফলন হইয়াছিল কি না? বাস্তবিক বিষয়টা স্পষ্ট 

করিয়া লেখ! হয় নাই; ফলনের*হার ছুই একা!রে 
২৩৪/ মণ |, জমির পরিমাণ ছিল চু একর। উ্ 

জগিটা ই ভাগে | নিজ করি একটাতে স্জালু 
কাটিয়া! বসান হইয়াছিল, অন্তটাতে গোটা আলু বান 

হয়। আন্ত আলু বসাইয়া একর এতি ৯,২০০ প.উপ্ত 
আলু পাওয়! গিয়াছিল এবং কাট আলু বসাইরা 

৪,২০০ পাউও আলু ফলিগ্লাছিল। ফলনের হার 

তাদৃশ অপিক বলিয়া বোধ হয় না। হুগলি জেলার 
তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে বিঘা প্রতি ৪1৬/০ মণ 

রেড়ী খইল চূর্ণ প্রয়োগ করিয়া ৭০ হইতে ৮%/ মণ 

ফলন হইতে দেখা গিয়াছে । নদীর চরভরাটী জমিতে 

মুল বা! সজী প্রচুর জন্মে। 

উক্ত ভদ্রলোক স্তাহার নিজের জমিতে বিঘা প্রতি 

৬/ মণ রেড়ীর খৈল ও ৬/ মণ হাড়ের গুড় 

প্রয়োগ করিয়াছিলেন, গাছ খুব তেজক্কর হইয়া- 

ছিল; কিন্তু বিধায় ২* মণ হিসাবে জন্মিয়র্ছল মাও 
সার অত্যন্ত অধিক দেওয়া হইয়াছিল 1 বিঘাপ্রতি ৬০ 

মণ রেড়ীর খেল (তেজন্কর জমি হইলে ৪5 বা ৫০ 

মণ ) এবং ভঙ্সহ ২/ মণ অস্থিচুণ ব্যবহার করিলেই 

যথেষ্ট হইবে। অস্থিতর্ণ ব্যবহার করিতে হইল 

বর্ষার পৃর্ব্বে উহা জমিতে প্রয়োগ না করিলে কোন 

কাজ হয় না। সুতরাং এস্থলে দেখা যাইতেছে যে 

হাড় হইতে থে ফল্করাস পাওয়া যায় তাহার কান্য 

আদৌ হয় নাই। তাহার কার্য হইলে মুল গুলি 

বাড়িত ও অধিক মুল প্রসব করিত। তানা হইমা 

রেড়ীর খৈল হইতে নাইট্োোজেনের কার্য অধিক 
মাত্রায় হইয়াছে । রেড়ী খৈল শ্রীন্ব জমির রসের 

ইণ্ডিয়ান গার্ডেণিং এমোনিয়েসন হইতে প্রকাশিত । 

১| বিলাতী সবজী চাঁষ |--0* 71500081 
0210510170 227৮ 1, ভমন্মথনাথ মিত্র 

বি এ, এফ, আর, এচ, এস ॥ প্রণীত । কপি, 
সালগম, গাঙ্জর, বাঁট প্রভৃতি বিলাভী 
সবঙ্জীচাষ প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আ্ছে। 

মুল্য ॥০ স্থলে 1০ আন, বাধাই ।%০ আনা। 



&ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা রুষক। ১৪৩ 
জি শীত পিন 

য্হ্তি মিশ্রিত? হইয়। অধিক মাত্রায় নাইন্রোজেন 
বৃক্ষের আহবরণোপধোণী হইয়াছিল, সুতরাং গাছেরই 

অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে । 

২ জশািপি স সিসি ০০ আজি 

মদ (0. 

আলুর জমিতে সারের পন্রিনাণ। কক । ভাদ্র ১৩১১ । 

১৯। গোময় ব্ঘিপ্রতি ২০০/ মণ 
রেড়ীর খেল 8 4৪ এ উ রী 

২। শষ ৮. ২৮৮ ভারতীয় কৃষির উন্নতি। 
৯: অস্থিচুর্ণ 5 ১ ৯5 

ও এটি ১০০৪ ৮০ ৃ 

| রা রর সম্প্রতি বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের বিবরণী অবলশ্বন 
ছাহ ১৫/ » র্ 
অস্ছিচর্ণ প চ/. ৮». রিমা একটী সরকারি মন্থব্য গ্রকাশিত হইরাছে। 

রেড়ীর খেল ” ১/  ».. উক্ত মন্তব্যে অনেকগুলি আলোচ্য বিষয় আছে। 

৪। অস্টিচু্ণ ” ২/  » .. তন্মপ্যে কয়েকটা বিষয়বিশেষ সাপারণকে জাত 

মা . ৬/ ৮ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা । 
». এ ু ৫ ্ 

রঃ তাহ রর র্ অনেকের মনে ধারণ! জন্মিয়াছে যে, এখন আর 
স্শেরা ২০ ৫ 

পূর্বের মত উত্রগ্ট পাট জন্মায় না। কেন পাটের 

এরূপ অবনতি ঘটতেছে এবং তাহার বিজ্ঞান সম্মত 

কারণই নাকি? বিগতবর্ষে কষি-বিভাগ এই বিনয় 

সামান্ততঃ মনে রাখা উচিত যে আলুর নিপ্ললিখিত 

পরিমাণ রাসায়নিক সারের আবশ্তক। 

নাইট্োজেন ৩০ হইতে ৩০০ পাউও 
পটাশ রি? উরি, আলু চাষে খরচা ।-ডুমরাও ক্ষেত্রের আমু 

পুর্ব্বিক হিসাব দেওয়া নাই। সাধারণতঃ দেখা যায় 

যে এক বিঘান্ছে নিক্ললিখিতরূপ খরচ আছে। 

এরহণোপযোগী ফক্ষরিকএসিড ৬০ ৮ ১২০ ৮ 

ক্ষেত্র পরীক্ষা করিয়া বে উপাদানের অভাব 

হইবে সেই উপাদান পুরণ করিবার জন্ত গোময়াদি 
৬ জমির থাভান। €&-. 

সার প্রয়োগ করিতে হইবে । 
ভমিকর্ষণ ৩. 

পোড়া কাগজ সার কি না? মাতার | 
| বীজ নৈনিতাল (৩ মণ ৪ মণ ) ২০. 

অন্ত এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিতেছেন ষে কাগজ তি 
পভ বসান ক 

পোড়। ছাইয়ে কোনরূপ সারের কাধ্য হয়কি না? 
কোপান ও শিড়ান ১০. 

এই ছাই কেবল মাল্র অঙ্গার কিঞ্চিৎ পটাশ থাকিলেও রি 
সার ভাত দেওয়া ৯২ থাকিতে পারে । মেটেল মাটা আনা করিবার জন্ত 

রর জল সেচন ৮-২ 
ইহার কিঞিৎ আবশ্বক দেখ! যায়। 
০১2 'আলু €োল' ২২ 

* রসায়ন পরিচয় নামক রুষি- ব্সায়ন পুস্তকে রী ইস 
সার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্ততভাবে সহজবোধ্য ভাষার নি 
আলোচন! আছে। সর 



লইয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন। আনেক সময় দেখা 

যায়, প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে পাটের ওজন 

বাড়াইবার জন্য পাট জলসিক্ত করিয়! বিক্রয়ার্থ 

বাজারে আন! হয়। তাহাতে উৎকৃষ্ট পাট অপরুষ্ট 
হন ঈ্াড়ান্স। এই সন্বন্ধেও নানাপ্রকার অনুসন্ধান 
লওয়া হইয়াছিল। এতদ্বাতীত বর্ধমান, ফরিদপুর, 
ও জলপাইগুড়িতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বার পাট চাষ 

সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা কর] হইয়াছিল। এবম্প্রকার 
পাটের উন্নতিকল্পে বহুবিধ টেষ্টা দেখিতে পাওয়া ঘায়। 
শুধু পাট কেন তুল! চাঁষ সম্বন্ধে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের 
মনোযোগ আকুষ্ট হইয়াছে । বঙ্গের নানা স্থানে 

তুল! চাষ প্রবর্তনের জন্য উক্ত নিভাগ হইতে তুল! 

বীঞ্জ বিতরণ কর! হইয়াছিল। বঙ্গীয় গভর্ণমে্টের 

উদ্দেস্ত যে স্থানীয় জল হাওয়ায় ভূল চাষ কিরূপ হয় 

পরীক্ষা করা, কিন্ত এই চেষ্ট1! তাদৃশ সফল হয় নাই। 
রুধি-বিভাগের ইন্স্পের জেনেরাল অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, বিহারে তুলা চাষ ভালরূপ হইতে 

পারিবে। 

পরীক্ষা ও বিভিন্ন জাতীর সঙ্করদ্বারা উৎকৃষ্ট তুল বীজ 
উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইবে। এই সকল 

অনুসন্ধান ও পরাক্ষার উদ্দেশ্য মহৎ নিশ্চয়ই, এক্ষণে 

উদ্দেশ্য কতদূর কার্যে পরিণত হয় সকলেই তাহা 
জানিতে উৎন্থুক হইয়! থাকিবে। 

উক্ত মন্তব্যে কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্র সম্বন্ধে অনেক 

গুপি কথ! আছে। বিগত বর্ষে ভারত গভর্ণমেন্টের 

প্রস্তাব মতে উড়িষ্যা বিভাগে একটা পরীক্ষাক্ষেত্র 

খোলা হইয়াছে । কটকে উক্ত পরীক্ষ! ক্ষেত্র 

স্তাপিত। উড়িষ্যা বিভাগে জলের অভাব নাই-_ 

মথেচ্ছ! জল ব্যবহার করিয়া! কি প্রকারে উন্নত কষির 

প্রর্তন কর! যাইতে পারে, তাহাই চতুষ্পার্খস্ক কুষক- 
বুন্দকে দেখান হইবে । বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট যেরূপ জল 

সেচন প্রণালী প্রবর্থন অনুমোদন করেন, সেইক্ূপ, 

ক্কষক। 

পুযা কৃষিক্ষেত্রে নানাপ্রকার তুল৷ বীজ. 

ভাদ্র ১৩১১ 

প্রণালী কট ডুমরাও ও বর্ধমানের পরীক্ষা-ক্ষ্রে 
পরীক্ষিত হইবে । এতদ্যতীত ইহাও বিশেষ উল্লেপন 
যোগ্য ;--শিবপুর পরীক্ষা-ক্ষেত্রে ধানের পরীক্ষা 

করিয়! স্থির হইয়াছে যে, কয়েক প্রকার আউস ধান্ 

বিশেষরূপ অনাবৃষ্টি-সহ এবং তাহাদের ফলনও গরচুর। 
*্ক্ষকে* ইতিপূর্ব্বে এই বিধয়ের আলোচন! কর! 

হইয়াছে। 
উক্ত মন্তব্যে প্রকাশ এবং আমরাও ইতিপুর্বে 

উল্লেথ করিয়াছি যে, স্থানীয় লোকে কৃষির উন্নতির 

জন্ বিশিষ্টরূপ যত্ববান হইয়াছেন । উড়িষ্যার স্থানীয় 

লোকে একটা কৃষি-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। রাজ- 

সাহী ডিছ্বীক্ট বোর্ড প্রাদেশিক কৃষি ক্ষেত্রের জন্ত জমি 
দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন; মৈমনসিং 

জেলার বাবু ব্রঙ্জেন্্রকিশোর আচাধ্য চৌধুরী মুহাশয় . 
নিজ পরীক্ষ!-ক্ষেত্রে কি-বিভাগের আদেশমত কাধ্য 

করাইতেছেন। গভর্ণমেন্ট, মন্তব্যে ইহ! প্রকাশ করিতে 

বাধ্য হইয়াছেন যে, স্থানীয় কষি-সমিতি এবং 

ব্যক্তি বিশেষে উন্নত কৃষি-প্রণালী প্রচলনের চেষ্টায় 

অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাহাদের হস্ত 

কথঞ্চিৎ ফলবতী হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু সরকার 

প্রবর্তিত পরীক্ষা! সমূহ তাদৃশ ফলদায়ক হয় না। 
তাহার প্রধান কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিদর্শনের 

অভাব । যেখানে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বয়ং 

কাধ্য পর্্যবেক্ণণ করেন, সেখানকার ফল ভালই 
হর। 

এই মন্তব্য পাঠে আরও জান! যায় যে, বঙ্গীয় 
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চি 

সিক্ষ কমিটি বঙ্গে রেশমচাষ প্রচলনের বিশেষ চেষ্টা 

কর্ধরতেছেন । মেদিনীপুর ও উড়িয্যার করদ মহলে 

রেশম-শিল্প বিস্তারের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। 

মেদিনীপুরে রেশম-শিলপ শিক্ষার জন্য একটা স্কুল 

স্থাপিত হইয়াছে । মযুরভগ্জে তুঁতচাষ আরম্ত 

ভইয়ছে ওঁ তুত গাছে রেশম-কীটের আবাদ করা 

হইছেছে। 

উক্ত মন্তব্যে দেখান হইয়াছে যে, শিবপুর কৃষি- ৃ 

বিদ্বাঁলয়ের পরীক্ষার ফল ভালই হইয়াছে । কিন্তু 
অতি কম সংখ্যক ছাত্র উক্ত স্কুলে পড়ে, স্থুতরাং 

পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যাও কম। কুধিধিভাগের 

ডিরেক্টর ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক ও 

স্তানীয় কৃষিক্ষেত্রের তন্বাবধারণের জন্য কৃষি পরীক্ষো- 

তীর্ণ উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না। ছোটলাট 

বাহাদুর খলেন যে, পুষা কলেজের কাধ্যারন্থ হইলে 

আমাদের সেই অভাব দূর হইবে । পুষাতে যাহাতে 

অধিক বালক অধ্যয়ন করিতে আকুষ্ট হয়, সেই ভন্য 

ডুমরাও মহারাণী বৃত্তি নিদ্ধীরণ করিতেছেন এবং 

ছোটলাট বাহার আশা করেন যে, এরূপ আরও 

বুত্ত নিপ্ধীরিত হইবে । 

এদেশে কৃষিতব্বাভিজ্ঞ লোকের বাস্তবিকই অভাব, 

কিন্তু, তথাপি আমরা বুঝিতে পারি না যে, সেই 'মল্প 

সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রায়ই ছুই একজনকে কৃষি 

বিভাগ হইতে সরাইয়া সাধারণ বিচার কাষ্যে, নিয়োগ 

কর! হয়। এই জন্তই যখন রুধষিতত্বাভিজ্ঞগণের অগ্রণী 

মাননীয় শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 

রুধিবিভাগ হইতে অপশ্যত করা হইয়াছিল, তখন 

আমরা ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। 
মন্তব্য পাঠে জানা যায় যে, আমাদের সহদয় 

ছোটলাট কৃষি-শিক্ষা বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর । 
তিনি বাঙ্গালার প্রাথমিক বিদ্ভালয় সমূহে কি প্রকার 

কুঁধি-শিক্ষা গ্রচলন কর! যাইতে পারে, তাহার উপায় 
২৭ 

কষক |. 

উদ্ভাবন করিবার জন্ত বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্ট- 
রকে 'আঁদেশ করিয়াছেন । 

শুধু এইটুকু করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন। প্রাদে- 

শিক কৃধি-সমিতি স্থাপনের জন্ত সতত উদ্ভোগী । তিনি 

দেখাইয়।ছেন যে মধ্য-প্রদেশে কুষি-সমিতি কৃষি বিবয়ে 
স্থানীয় লোককে উপদেশ প্রান করিয়া তাহাদের 

কিরূপ ইষ্ট সাধনে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত প্রকারের 

এসোপিয়েমন যে বাঙ্গালায় আরও ফলদায়ক হইবে 

ইহা তাহার অবধারিত বিশ্বাস। এইটী বঙ্গীয় 

কৃষি বিভাগের সহকারী সভা! হইবে। বগত মাসে 

এই সভা সম্বন্ধে আমরা কথঞ্চিতৎ আলোচন! করি- 

রাছি। সভাটা কিরূপ ভাবে গঠিত হইবে তাহা 
উল্লিখিত মন্তব্যে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
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2১5 ছাএ, ও 5 তি 

বার হস্তগত- হর, তাহার দু ক্র! ব্যতীত কি 
প পায় অবলখন .করিলে ভারতে কৃষির উন্নতি হইবে, 

কি ফরিলে পতিতন্জমি উদ্ধার কর! যায়, তদ্ধিষয়ে 
কিখি'বিতাগকে সংযুক্তি দেওয়া! হুইবে। বঙ্গে নানা 
রর স্থানে শাখা সভা স্থাপন কর! হুইবে। এক্ষণে আমা- 

দেয়জিজ্ঞান্ত এই, কৃষি সমিতির বিবরণী পত্র সকল 

কি-ভাধায় ভাপা হইবে? ব্যক্তি বিশেষ বা বে- 
ষরকারি সভাসমিতির কথ! বা তাহাদের বছদর্শিতার 

ফল জ্ঞাপন করিলে উক্ত সমিতি বা সরকারি কৃষি 

বিভাগে. আহ কর! হুইবে কিনা? কুষিবিভাগের 
ডিরেক্টার ম্যাডক্স সাহেব যর্থাথই আমাদের ধন্য 
বাদারহ। এই সামান্তসংখ্যক কর্মচারি লইয়। কৃষি- 

(বিভাগের কার্য পরিচালনে যথা! সম্ভব স্ুুবন্দোবস্ত 

করিতে ঠাঁহার ক্রটী নাই, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ের 
পরিবর্তন না হইলে, কোন কোন বিষয়ের আমূল 
সংস্কার না হইলে, তাহার শতচেষ্টাও বিফল হইয়| 

কা ইহাই আমাদের ধারণ]। 

. রোপণ ও বপন ধান্যের 
ফলনের তুলনা । 

আমরা গতবারে বালাম ধান্তের সামান্ততর কিঞ্চি 

প্রসঙ্গ করিয়াছিল্টুম, কিন্তু তৎপূর্ব্বে অনেক উল্লেখ- 

হোগা বিষয় পরিত্যাগ করিয়া গেলে, প্রবন্ধের অঙ্গ 

হাস্সিহইবার ভয়ে, ঈর্ষস্থ বিষয় বলা হইল কিন্তু 
বালাম ধান্টের বিষয় অনেকে হয় তো আগ্রহের 

'লহিত 'জ।নিধার ইচ্ছা! থাকিতে: পারে, ম্ৃতরাং 

তাহা 'ধেন নাঁ-ফুলে করেন বে, ইহ! এককালীন 
গহিন হইল). প্রবন্ধান্তরে : ইহতে বালামেন বিস্তৃত 

জালোচন। | করিতে ৫ গেলে, গন টিন রা 
পাওয়া যায় যে, জমির অবস্থা এবং স্থানীয় প্রথান্থ- 
সারে, অর্থ সভ্য কষক হইতে গারো, খাসিয়া, নাগা, 
কুকী, কৈরী প্রভৃতি আদিম অসত্য জাতি পথ্যস্ত 

এই রীতির বশবর্তী হইয়! কাধ্য করে, স্ুতক্জাং ইহাকে 
অতি প্রাচীন ও স্বাভাবিক প্রথাই বলা যাইতে পারে) 

“কিন্ত একাল পধ্যন্ত ইহার একট! দোষ গুণের বিচার 
পূর্বক কোন প্রকার সংস্কারের বিষয় দেখিতে ঝ 
শুনিতে পাওয়! গেল না, ইহাও অতীব ছুঃখের বিষয় 
বলিতে হইবে। আমাদের স্থুসভ্য ব্রিটাশ গবর্ণমেন্টের 
গ্রসাদে প্রায় সর্ব প্রকার বিদ্যার সমালোচন। পূর্বক 
প্রত্যেক বিগ্তায় অন্যুন.. ছুই দশ জন লোককেও তদ্ি- 
ষয়ক বিদ্ভার উপাধি দিগ্না সম্মানিত কর! হইতেছে; 

কিন্ত তাহার! ৫শেফিরিয়। যে আমাদের “ক্ন্যতর" 

কি উপকাঁর করিতেছেন, তাহাতে। “আমরা দিব্য- 

চক্ষে কিছুই দেখিতে পাই ন।। এমন কি তাহাদের নিজ 

নিজ জীবিকাজ্জনের পন্থাই কেবল অধিকতর সুগম 

করিয়া লওয়! কষ্ট সাধ্য হইয়াছে । ইহাওস্বীকার্ধ্য যে, 

মানুষে প্রকৃত প্রস্তাবে উপযুক্ত কাধ্যক্ষেত্র না পাই- 

লেই ঝ! বিস্াবুদ্ধির সম্যক পরিচয় দিবে কোথায়; 
তেব আঞজকাল আমাদের গভর্ণমেণ্টের কৃষি ও শিল্পের 

প্রতি একটু শুভদৃষ্টি পড়িতেছে, আর পুষাতে কৃষি- 

কলেছ্গও স্থাপিত হইতে চলি, এইবার যদি আমাদের 

গরীব ভারতের ছুই চারিজন কার্যকরী কৃষি-শিল্প 

অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এঁ কলেজের অস্ততুক্ত কোন কোন 
উচ্চপদে প্রতিষ্িত করেন, তাহ! হইলে, বোধ হয় 

কাধ্যতঃ তাহাদের ছার! দেশের অবস্থান্ুসারে নি 
কাজ হইলেও হইতে পারে। ূ | 

' যাহাই হউক, আমাদের দেশের অধিকাংশ ক 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়! থাকেন যে, কৃষকের। যাহ! কুরে 

তাহাই:ভাল; কিন্ত প্রন্কত, কথ। রমিত এগঙগেত, 
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তাঁহাই হইত তবে মাকিণ ও ইউনাইটেড, ষ্টেটে এত 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কষি শিপ্নের এত উৎকর্ষ 
সাধন হইতেছে কি করিয়া? যদিও আগাদের দেশটা 
নদী ও দেবমাভৃক গঠনে স্বাভাবিক অবস্থায় গঠিত, 

তাহ! হইলেও এই অবস্থারউপর, কৃষি-বিজ্ঞানের যুক্তি 

লইয়! কাধ্য করিলে, অনেকটা স্ুসংস্কৃত হইয়া আরও 

নুফর্সল উৎপর হইতে পারে। 

কিছুদিন পূর্বে আমরা যে, আবাদ ও বিলের 
বিবরণ পাঠকগণকে দেখাইয়াছি, সেই সমুদায় জমির 
উপর দিয়! বর্ধাকালে প্রবল বেগে “ধল” জর্থাৎ নান! 
পদার্ধ মিশ্রিত হইয়া “পলি” (5116) পড়িয়া যে নৃতন 
জমিও প্রস্তত হর়। আর গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনা, পদ্মা, 

বরহ্মপু্, ইবর্ণরৈথা, বৈতরণী, রূপনারায়ণ, কীশাই ও 
দামোদর প্রভৃতি বড় বড় নদ নদীর উপকূল সমূহ 

ধসিয়! গিয়া দক্ষিণাভিমুখে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গিয়া! যে 

সমুদ্ধায় অভিনব কোমল মৃত্তিক! দ্বার, চর জমি প্রস্তত 

হয়, এবং সেই সমুদায় “চরভরাটা” জমি কিছুদিন 

মধ্যে এ এ স্থানের নদী গর্ভ হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ 

হইয়া উঠিলে, অত্যন্প কাল মধ্যেই উহাদের উপর 

সুন্দরী, পশুর, কেওড়া প্রভৃতি গাছ জন্মিয়া উহাকে 

একটু শক্ত মৃত্তিকায় পরিণত করিয়া তুলিলে, তখন 
উহা চাষের উপযুক্ত হইয়! উঠে, তখন এ সমুদায় 
জঙ্গলপূর্ণ স্থান গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পলাট” নামে অভিহিত 
হয়, আর 01558 70 59757 [99910)017 

দ্বারা! উহাদের সীম! নির্দেশ *এবং জরীপ হইলে 
সরকার ছইতে জমিদার ও তালুকদারদিগের সহিত 
একট! কর ধার্য করিয়া কিছুকালের জন্ত স্থায়ী ভাবে 

বন্দোবস্ত কর! হয় ওবং-বন্দোবস্ত গৃহীতাগণ, তাহা- 

কই? আবার টুকর! টুকর! করিয়া সাধারণ ”জোঙ» 

জিত বিভক্ত করিয়া, সামাল্স প্রজাই এবং গাতিদারী 

কনে, পরানগেরদ নিত বধের অবসথাতেদ
ে টো রী 

ও "পাইচাবী” নিযমাুসারে, তিন বা তুর্ঘকাল 
ফল পধ্যস্ত নিফর ও রসদের অঙ্গিকারে জঙ্গল বা. 
ইাসিল অবস্থায় বিলি করিয়া সেই সকল প্রজা স্বায়া 
পরিষ্কার করাইয়া আবাদ অর্থাৎ কৃষিকাধ্য করিতে 
থাকেন; সুতরাং এই অবস্থায় এঁ সমুদায় জর্টির 

উপরেই প্রচুর পরিমাণে উত্ভিজ্জ সার ও লাবণিক 
পদার্থ (16095615095 500515095) থাকে, সুতরাং 

গরীব কৃষককুল, বিন! হলকর্ষণে, সুন্ধ কিছু কিছু ধান 
ছড়াইয়।! দিয়া, জোষ্ঠ, আষাঢ় মাসের সুমিষ্ট জলের 
সাহায্যে, বপিত ধাগ্তের আবাদ হইতে কয়েক বৎসর, 

পধ্যন্ত অনায়াসে বেশ ফসল পায়। আর এ জমিতে 

কিছুদিন পর্যন্ত ধান্যের আবাদ ব্যতীত অন্ত কোন 

ফসলই জন্মায় না, কারণ ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে 
যে, অধিক পরিমাণে জল এবং লাবণিক পদার্থ পাই- 
লেই ধানের ফসল ভাল হয়, স্থতরাং নিরক্ষর কৃষকগণ 

স্বাভাবিক অবস্থায় একাধারে স্ই সমুদ্ায় জিনিস 

অনায়াসে পাইয়া, কেবল বীজ ছড়াইয়াই, মাঘ ফাল্গুন 

মাসে দুই চারিটা "গোলাপ ধানে পুর্ণ করিয়া স্থুথে 
নিদ্রা যায়। পক্ষান্তরে এই প্রথায় গ্রভৃত অনিষ্ট ঘটে 
এবং বিস্তর দোষও পরিলক্ষিত হয়। এদেশী কৃষকগণ 

এইটীকেই বিশেষ লাভজনক ও ক্কুবিধা.মনে 'করে; 

কিন্ত অতি অসভ্য নাগা, খাসিয়া প্রভৃতি জাতীর 

এতদবস্থাপন্ন আসামের পার্বত্য অঙগলপুর্ণ নৃত্বন 

জমিকে হাসিল করতঃ সোয়া হাত অন্তর করিয়া এক 

একটী অন্ন দশ বারে! অঙ্গুলি ছোট ছোট গর্ভ খনন 
পূর্বক, তন্মধ্যে পাচ সাতটা হিসাবে বীজ ধান বপন 
করতঃ অতি আন্নাভাবে মাটা চাঁপা দিয়া দেয় কিন্বা 
বর্ষারস্তের পূর্বেই কোন একখানি ভাঙ্গা জমিতে বীজ র 
তলা ফেলিয়া, পাতি” বা “জাওলান, পরন্থত ূ র্ধাক 

তাহাই প্র সকল নূতন জমিতে এঁ. ভাবে: 'খোটা 

মারিয়া রোপণ করিয়া এদেশীয় কষকদিগের ভার 
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ধাসপা?- বি এই: কাজে: ক পরত 
সরা 9 চে 

স্বীকার কিবা: ফসল লইতে হয়, অতএব তীয় 
াবণয়কদিগের পক্ষে তাহা অত্যন্ত কষ্টকর ; কিন্ত 
_কাহাবিক তায় পক্ষ অবশতন করিতে হইলে, এতদব- 
সার? মৃতন.জমির পক্ষে পাহাড়ীয়াদিগের ক্কৃত কাধ্যই 
এ রব থা! গ্রশংসনীয় ; কারণ ইহাতে ধানের “গুছি* বা 

 এগোছ" এসোনা থাকে, মূলের চারিদিকে বাতাস 

রর পার; গাছ হাপাইয়! মরিয়া যায় না-_ধানে চিট। কম ও 

ও শীষ গাল হয়। অধিকস্ত সহসা ঝড় বা জলে শীত্র 

_ফেলিয়। দিয়া সমূহ ক্ষতি করিতে পারে না। আর 
_পাকিবার-সময় ক্ষেত্রে গড়িয়া! না যাওয়া ইন্দুর বা 
অন্ঠান্ত 'অনিষ্টকারী জীব জগ্ধতেও তাদৃশ লোকমান 
করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষ গুচ্ছবৎ শিকড়গুলি 

একটু অধিক মৃত্তিকার নিম্নে কোমল শিকড় বেশ 

বিস্তার করিয়া অধিক খাস্ত সার গ্রহণ করিয়া তৃণ ও 

. শল্তকে তাল অবস্থায়ই উৎপন্ন করিয়! দেয়। 

এদেশীয় দোষ। 
০) হস্তে ছিটাইয়া বপন জনিত বিঘা প্রতি বী্ 

; ধান অধিক লাগে। (২) অধিক পরিমাণে পক্ষিতে 

' খাইয়! ফেলে। (৩) মৃত্তিকার উপরে ধান পড়িয়া 

খাকায় তৃ-গর্ভের সমপরিমাণ উত্তাপ ও শৈত্যের 
. অনামঞ্জন্ত হেতু বীজান্কুর ও প্জাওলা” হইতে দেরী 
হন । (৪) শৈশবাবস্থায় "মাল” বা ক্ষেত্রে হঠাৎ 
-প্ণের জল” উঠিয়া বীজ ও জাওলা ধুইয়৷ চলিয়া 
আ্বাক্ধ। (৫) আন্দাজ থেড় ইঞ্চ মাটীর নীচে শিকড় 
গঙ্চাইা রা সার পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারে কি 

লালঙ্দেহ। 

: (৬) গাছ খুব ঘনীভূত হওয়ার মূলে আছে৷ বাতাস 

মা পাইয়া নক সময় ক্ষেতস্থ ধানগাছ হাপাইরা 
করিয়। যার. +ভান্্ মালে বাওড়া অর্থাৎ ঘনীতূত 

ও গাছ তুলিয়া পাল! করিয়া মা ছিলে, তাহাতে ধামের 
জাপা রুুহাক্ষে। &) ও্ছাবস্থায় লা থাকায় গাছ 

সোজা ভাবে থাকিতে দা-পারায় প্ধমুখে” জাটীতে 
পাটাইয়! গিয়া, ধানে অধিক: পরিমাণে: চীটা জমায় 
এবং বিঘাপ্রতি ফলন অত্যান্ত অল্প হয়। (৯) ইন্দী়ে 
অধিকাংশ শীষ কাটিয়া লইয়া যায়। (১) খড় বা 

নাড়া কোন কাজে আইসে না, তবে উহাতে ফাস্ভতম 

চৈত্র মাসে আগুণ ধরাইয়া পোড়াইয়! . দিলে, ছাই 

হইতে কিঞ্চিৎ পটাশ জদ্মিয়া ভূমির একটু উপকার 
করে বটে। ূ 

০১১) নিকটন্থ নবীর লোণ! জল সুমিষ্ট না ধইলে 
ছুই তিনবার ক্ষেত্রে বীজ ছড়াইয়াও জাওল! তৈয়ারি 
কর! কঠিন হইয়া উঞ্চে। ইত্যাদি আরও..কিছু কিছু 
বিশেষ দোষ লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এ সকল অবস্থার 
জমিতে যে কোন গ্রতিকে ধান্ত রোপণ করিলে 

তাহার তত অনিষ্ট সয় না এবং বিঘাগ্রতি ফলনও 
অধিক হয়। তবে আটমাসা বাধা বিল গ্রবং"কোর্ন 

কোন ডাঙ্গ! জমিতে বর্ধার পূর্বাহ্ন আউশ, বোরো, 

ও কোন কোন হৈমস্তিক ছোটুনা বা! বড়ান ধাণ্ের 

বীজ বপন করিয় এ স্থানে ধীরে ধীরে জল বৃদ্ধি হইতে 

থাকিলে, তাহাতে তত ক্ষতি হয় না। এইরগে কোন 

একখানি জমিতে বপন করিলে, যদি সে জমিতে /৭ 

সের পালির ৮ আড়ি ধান হয়, আবার এ জমিতে 

রোপণ করিলে নিশ্চয়ই ১০১১ আড়ি হিসাবে ফলন 

ধাড়াইবে। ধানের চাষে এইজন্য অনেকে অনেক 

স্থলে লোকসান দিয়! থাকেন। ক্রেমশঃ)__-শ্রীউপেন্জ 

নাথ রায় চৌধুরী। 

কষিতত্ববিদূ রযু্ত প্রবোধচন্দ্র দে গ্রণীত 

রৃষি গ্রন্থাবলী ৷ 
১। কৃষিক্ষেত্রে(১ম ও ২য় খণ্ড | দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২। (২) সবজীবাগ ॥* (৩) ফলকর ॥* 
* (৪) মালঞ্চ ১২1 (৬) 1755056 00 108708থ ১২ 

(৬) £০:81০২ ০010751%/০। পুস্তক তিঃপিঃতে দারা 

কষক আফিষে পাওয়] যাক্স। 



১০৯ 

* বীনা বাগানের কার্য্য। 

কপি।--ভাদ্র মাসের প্রথম হইতেই বীধা কপি 

ফুল্লকপি, গলকপি প্রভৃতি কপি বীজের মধ্যে যেগুলি 

জ্লদী জাতীয় বীক্গ সেইগুলি বপন করিতে আরম্ত 

করিতে হইবে । পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে বর্ষার প্রকোপ, 

কম, তথায় উন্মত্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন কর! চলে, কিন্ত 

তাই' বলিয়। বৃষ্টি বা রৌদ্রের লময় বীজ ক্ষেত্রের উপর 

কোন রকম আচ্ছাদন দিতে ভূল না হয়। বঙ্গদেশে 

উনুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন কর! এ সময়ে এক গ্রকার 

অসন্ভব। বাক্সে কিম্বা গামলায় চারা তৈয়ার করাই 

ভাল। বাক্সে কিম্বা গামলায় চার! তৈয়ার করিয় 

নখের বাগানের কাধ্য চলিতে পারে কিন্তু চাষের 

ভগ্ঠ এরূপ পায় অবলশ্বন করা বহু ব্যয়-সাধ্য। 

চাবীদ্দিগকে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে বীজ-ক্ষেত্র প্রস্তত করিতেই 

হইবে। বীজ-ক্রেত্রটী সন্নিহিত জমি অপেক্ষা অন্ততঃ 

১ ফুট বা ১ হস্ত উচ্চ হওয়! আবগ্তক। কিন্ত এরূপ 

অবস্থায়ও যখন চতুর্দিকের জমি জলপিক্ত, তখন 

বাঞ্গ-ক্ষেত্রে যে অধিক রস সঞ্চিত ন! হইবে এরূপ 

আশা কর! বৃথা । একটু চেষ্টা করিলে হয়ত এই 

আপদ প্রতিকার কর! যাইতে পারে । ক্ষেত্রে একটা 

বাশের মাচান প্রস্তত করিয়৷ মাচানের উপর ৬।৮ 

ইঞ্চি মাটী ফেলিয়! বীর ক্ষেত্র নির্মাণ করিলে, বোধ 

হয়, অন্নায়ামে অধিক ফল পাওয়! যায়। বীজ* 

ক্ষেত্রটী এইরূপ ভাবে নির্মাণ করিলে জলসিক্ত হই" 

বার সম্ভবনা আদৌ থাকে না।* উক্ত ক্ষেত্রটা রৌদ্র 

বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত হোগল৷ দ্বারা ঢাকিবার 

বন্দোবস্ত করিলে জলদী জাতীয় বীজ হুইতে অতি 

সহজেই ও নির্ধিক্চারা প্রস্তত করিয়! লওয়! যাইতে , 

পারে। জঙ্দী ফসলে লাভ বেশী সুতরাং অধিক 

লাভের জন্ত একটু অধিক পরিশ্রম করিতেই হুইবে। 

নটি 

১০০ * কীট লা ও ও..১ ূ  চড়া বদ দে প্রায় 

ঢুই বা আড়াই তোলা! বীজ বপন করা চলে। 

পেয়াজ ।- পেয়াজ বীজও এই সময় বপন কর! 

উচিত। পেয়াজ বীজের চাঁরাগুলি কপির চার! 
অপেক্ষা শক্ত সুতরাং পেঁয়াজের বীজ-ক্ষেত্র ঢাকিবার 
জন্য কপির ন্যায় এত অধিক ঘত্ব করিতে হয় না। 

থে ক্ষেত্রে পেঁয়ান্র চাষ করা হইবে ইতিমধ্যে চষিয়! 

সার ছড়াইয়। ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। পেয়াঙ্গের 

ক্ষেত্রের পক্ষে গোবর-সার, ছাই, হাড়েরগু ড়া প্রস্তুতি 

উপযুক্ত সার। 

. মূলা ।ঘে জমিতে মূল! ও আলুচাষ করিতে 

হইবে সেই জগি এখন হইতে ৪1৫ বাঁর চধিয়! হাড়ের 

গুড়া, গোবর প্রভৃতি সার ছড়াইয়া উত্তমরূপে পাট 

করিয়। রাখিতে হইবে। ভাদ্র মাসের শেষেই আমন 

জাতীয় মূলা বীজ বপন কর! কর্তব্য। কিন্তু পশ্চিম 

ব! পার্ধধতীয় প্রদেশে যেখানে শীত শীপ্ আরম্ভ হয় 

তথায় মূলা বী্গ আরও আগে বপন করিতে হয়। 

আলু।-_বঙ্গদেশে আশ্িনের প্রারস্তেই আলুচাষ 
আরম্ত হয়। সাধারণতঃ লোকে পাট কাটিয়! সেই 

জমিতেই আলু বসায়। পাটচাষের সময় হাড়ের 

গুড়া প্রয়োগ করিলে আলুর চাষের সময়েও সেই 

সার হইতে ফল পাওয়া যায়। পাট তুলিয়। লইয়! 

ছুই চারি বার ভাল রূপ চধিয়া আলু বসাইতে হুইত। 

আলু বসাইবার সময় কেবল মাত্র রেড়ির খৈল ৪ 

প্রয়োগ করিলেই চলিবে । 
সিম ও মটর জাতীয় সবলীর চাষ ।- আশ্বিন 

মাসেই আরম্ভ করিতে হইবে। আমন জাতীয় 
বেগুণ এত দিন ক্ষেত্র গ্রস্ত হইয়া যাওয়! উচিত। 

এবং উক্ত ক্ষেত্রে তৈয়ারী চারা ব্সাইবার কাধ্য 

তাদের মাঝামাঝি আর বাকি থার্কী উচিত নয়। 



ক্কষক। 

শক্ত ক | 

দাক্গিণাত্যে টি স্থানে ধনী চাষ হয়, তন্মধ্যে 

নিম্নলিখিত স্থানগুলিই প্রধান যথা-_কুম্বাম, নদ্দিয়াল, 

হস্পেট ও তুঙ্গাভদ্রা নদীতীর। কুম্বামে প্রধানতঃ 

“ডাঁসারি” নামক ডোরাকাটা ইক্ষুর চাষ হয় ১ 

সেইরূপ নদ্দিয়াল ও হস্পেটে ষথাক্রমে “সীমা” ব| 
"তেল! এবং প্পুবন” বা “ফেলি” ইক্ষুর চাষ হইয়! 

থাকে। এপ্ত্তি্ন অন্ত অনেক প্রকার ইক্ষুর চাষ 

স্থানে স্থানে দাক্ষিণাত্যের সর্বত্রই হয়। তন্মধ্যে 

নিষ্নে প্রধান প্রধানগুলির নাম ও বিবরণ দেওয়! 

যাইতেছে। 
১। ডোরাঁকাটা ইক্ষুজাতীর মধ্যে “নামাল” 

গ্নাসরী” “সারল* দডোরাপতবালী” এবং *“ইজার” 

ও “চেবুকই” প্রধান । ইহাদের মধ্যে “চেতুকুড়* নাম 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই জাতীয় ইক্ষু সাধারণতঃ 

নরম ও অধিক রসাল, সুতরাং চিবাইয়! খাইতে 

বিশেষ সুবিধাজনক । ইহার জন্য পুনঃপুনঃ জলসেচন 

করিতে হয়। 
২। কুম্বামের “তেলা চেবুকু” আর একপ্রকার 

উল্লেখযোগ্য ইক্ষু, তবে ইহার রস চেবুকুর স্তায় ঘন 
নহে । এই জাতীর বিশেষত্ব এই যে, ইহার পাউ বা 

_ গঁইট বা মধাস্থ কাও স্ফীত হুইয়! বাদামী আকার 

. ধারণ করে এবং গাঁইট মাত্রই ফাটিয়া যায়। ইহা 
নরম নহে। 

৩। নদ্দিয়ালের প্চাকরা চেবুকুস আর এক 

.. প্রকার প্রধান ইচ্ষু। যাবতীয় “চেবুকু” জাতীয় ইচ্ষুর 

. মধ্যে এই ইচ্ছুই সর্বপ্রধান ) কিন্তু ইহাতে বড়ই 
- পোকা লাগে, সুত্তরাং ইহার চাষ কম পরিমাণে হইয়া 
.-খ্বান্কে।, ইহাকে সর্বধাই “জলাঁভিবিক্ত না! করিলে 

আদৌ জনে মা ও বৃষিপরাণ্ হয় না। 

সে ক্ষেত্র পড়িয়া থাকা আবশ্তক। 

৪। [ুক্প্রপ্জ শচেবুকু জাতীয় ইক্ুও 

আছে। ইহার নাম স্থান বিশেষে “ডোর চেবুকু*বা 

“নল চেবুকু” বা প্কারী চেবুকু”। রামপুর জেলায় 
কেবল এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয়। ইহার চাষের 

বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহার দও এত শক্ত যে শৃগা- 

লেরা ইহাকে আক্রমণ করে ন|। 

*. ৫। মহীশূুরের প্নেমী চেবুকু” জাতীয় ইক্ষু 
উল্লেখযোগ্য । পূর্বে ইহার চাষ বছল পরিমাণে হুইত 

কিন্তু এখন রসের অল্পত! হেতু ইহার চাষ অল্প হইয়া 
গিয়াছে । 

৬। যেরূপ দেখা ছিয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা 

যাঁয় যে, বালুকা প্রধান আটেল্ মাটা ইক্ষু চাষের পক্ষে 
সর্বোত্ব্। কেবল বাদুকা প্রধান স্থানে ইক্ষুর চাষ 
করিলে উই প্রায় উহ! ধ্বংশ করে এবং কেবল শুফ, 

জমিতে ইক্ষু উৎপন্ন হইলে উহাতে ভাল মিছরি হয় 

না। আন্না মাটী হইতে ইক্ষু তৈয়ার করিয়া লইলে 

রস কম হয়, কিন্ত রসে ময়লা! থাকে নাবা উৎকৃষ্ট 

মিছরি তৈয়ার হইতে পারে। ইক্ুক্ষেত্রে জলগ্রণালী 

থাকা বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু জলসিক্ত ব! নিয়ভূমিতে 

ইক্ষু জন্মে না। 

উপরে যাহা বল! গেল তাহ! সাধারণ ইক্ষু জাতীর 

প্রতি প্রযুজ্য । কিন্তু ইক্ষু বিশেষের জন্য মাটীর ইতর 

বিশেষ দেখা যায় । উপরে যে সমস্ত ইক্ষুর নাম করা 

হইয়াছে, তন্মধ্যে «সোনা! চেঝুকু৮ আন্না মাটাতে 
অধিক বদ্ধিত হয়, “তেল! চেবুকু” শক্ত মাটীতে জন্মে 

এবং প্নামাল চেবুকু” মাঝামাঝি প্রকার মাটীতে ভাল 

জন্মে। 

সাধারণতঃ ধান্তক্ষেত্রই ই্ছু। চাষের উপযুক্ত । 
কিন্ত একবার যে ক্ষেত্রে ইক্ষু জন্মে অন্ততঃ ছুই বৎসর 

প্রথমতঃ ,ধান্ত 

কাটিয়া লইবার পর ক্ষেত্র তিন চারি মাস পতিত 

থাকে । তৎপরে উহাতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। এবং 



১৯১ 

অন্ততঃ ছযবার ক্রমানথরে লাঙ্গল দেখা ও জল 

দেওয়ার পর বখন ক্ষেত্র যো- যুক্ত বোধ হইতে থাকে 
তখন ইক্ষু বপন করা হপ্ন। 

দাক্ষিণাত্য প্রদেশ সাধারণতঃ ইঙ্ষুক্ষেত্রে গোবর 
সার, ভেড়ার সার, চামড়ার কারখানার পরিত্যক্ত 

সার, নিলের সিঠে, শণ বা! ছোল! গাছ প্রভৃতি সজী 

সার, বৃক্ষপত্র, রেড়ী,_ভিসি,_ কুসুম বীজের খইল, 
পুফরিণীর পাক এবং ছাই প্রভৃতি নার ব্যবহার করা 

হয়। 
যদি ই্ষুক্ষেত্রে গোমচিযাদির বিষ্ঠা সোর) দিতে হয় 

তবে ভেড়ার বিষ্ঠা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার। এক 

একর জমিতে একরাত্রি ৩**০ হইতে ৪০০০ পর্যন্ত 
ভেড়া বাধিয়! রাখিলে তাহাদের পরিত্যক্ত বিষ্ঠা ও 

মুত্র দ্বার! যথেষ্ট সার লাভ করা যাইতে পারে । কোন 

কোন স্থানে উন্লুটিপীও সাররূপে ব্যবহার হয়। কর্দম 
প্রধান মাটাতে পাতার সার মন্দ নহে। 

দাক্ষিণাত্যের কোন কোন তালুকে গোময় শু 
করিয়। ইক্ষুক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। ক্ষেত্রটী চধিয়! 

মই দিবার সময় গোময় চূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 

তিনবার গোময় চূর্ণ প্রয়োগ কর! হয়) ইক্ষু 
বীক্প বনাইবার পূর্বে একবার, বসাইবার সময় এক, 
বার এবং ব্সাইয়া কিছুদিন পরে একবার। 

অনস্তপুর জেলায় লালমাটা ও এক প্রকার পাওু- 

বর্ণ মাটী ( চেলা কাটু নেলা) ইন্ষুক্ষেত্রে সাররূপে 

ব্যবহার কর হয়। উক্ত লালবর্ণ মৃত্তিকা ছুই তিন 

বৎসর শবৎ রৌদ্র জল খাওয়াইয়! একর প্রতি ১০০ 

গাড়ি হিসাবে প্রয়োগ কর। হয়।* 

ইক্ষুর বীজ হই প্রকার । এক প্রকার ইক্ষুর ফুট 

পরিমিত অগ্রভাগ-_ অপর ইক্ষু খণ্ড থওড কাটির়া প্রতি 
থণ্ড। বীজ রোপ* করিবার ১৫ দিন আন্দাজ পরে . 

আখের মূলে পল্লব বাহির হইতে থাকে । 

:. কুম্বার কিছ হসপেট তালুকে ইক্ষু দিন থাকিতে 

অর্থাৎ সা মাসে! চাষ কর! হয়। খন্া্ স্থানে চৈত্র 

মাসে বীজ বসান হইয়া থাকে । জমি তৈয়ার হইলে 
মাটা খনন করিয়া ২ ফিট অন্তর ১ ফুট উচ্চ আইল 
সকল তৈয়ার করা হয় এবং প্র আইলে বক্রভাবে 
গুচ্ছক্রমে বীজ বপন করা হইয়া! থাকে । ছুই মাসের 
ইক্ষু হইহুল এ সকল আইল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। 

, এবং এ সকল মাটী ইস্ষগুচ্ছের গোড়ায় গোড়ায় 

দিয়া উহ্াদিগের মূলদেশের কিয়দংশ ঢাকিয়া দেওয়া 

হয়। ক্ষেত্র হইতে ঘাস প্রভৃতি নিড়াইয় দিতে হয়; 
আর পনের দিন অন্তর উত্তমরূপ জলসেক করিতে 

হয়। 

| ইক্ষু যখন বর্ধিত হয় তখন উহার পাত ছারা 

উহার কাও ঢাকিয়৷ দেওয়া হয়। ইহার উদ্দেশ্ত এই 
যে ইক্ষু কাণ্ড রৌদ্রে শুকাইয়া নীরস হইবে না বা 
ফাটিবে না, ছাগলে আক্রমণ করিবে না এবং 

সর্বোপরি ইক্ষুর গাইট হইতে পল্লব বাহির হইবে না। 
ইক্ষুরন হইতে চিনি বা গুড় তৈয়ার করিবার বিশেষ 

কোন নৃতননিয়ম এখানে প্রচলিত থাকিতে দেখা যাস 
ন।। বড় কটাহে রস জাল দিয়! গুড় তৈয়ারি করা 

হয়। বেরিলিতে যে কটাহ ব্যবহার কর! হয়, তাহার 

পরিমাণ প্রায় ৬০ ঘনফুট; তাহাতে প্রায় ৩৭৫ গ্যালন 
রস ধরিতে পারে। ছুই দিন ৭ ঘণ্টা করিয়া জাল 

দিবার পর তবে রস গুড়ে পরিণত হয় । 

ইক্ষুবীজের পরিমাণ কুম্বামে একর প্রতি ১২ বার 
জাল! অর্থাৎ %২ সের ; বেরিলি, অনস্তপুর, কদাপায় 

প্রায় ৮,০০০ হইতে ১২,০০০ সেট বীজ বসান 

হয়। 

গ্রাযুক্ত এন্, জি, মুখাজাঁ 17.2., 24..8,5 প্রণীত |. 

১। শর্করা-বিজ্ঞান | -ইচ্ষু চাষের নিয়ম,. 
আয় ব্যয়, গুড় প্রস্তত প্রণালী এবং বিলাজী. 
উপায়ে শর্করা প্রস্তত প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত. 
আছে। মুল্য।* জানা। কৃষক অফিস। 



২, 

ইক্ষু গাকিলে অন্ন অন্নে ্ন আবকমত কাটা হয় ও 
কলে সিশিয় রস বাহির করিয়। গুড়: মিছরি ইত্যাদি 

তৈয়ার হয়। মোটের উপর ইচ্ষুর চাষে লাভ আছে। 
নিয়ে মোটামুটি আয় বায় তালিক! দেওয়া যাইতেছে 

একর প্রতি আয় ব্যগের হিসাব ।-- 

হলকর্ষণ (১০ বার) ৫-২ 

দাড়াকাটা ॥%/০ ৪ 

সার প্রয়োগ ১০২ 
ইক্ষুবীজ 2 
বীজ বসান € ১২টা মজুর ) ২২ 
কোপান (৬বার) ৫1%০ 

বেড়া ও ভারার জন্ত বাশ ৮২. 

ইক্ষু গাছে পাতা৷ জড়াইয়! বাঁধা (৪ বার) ১৫২ 

জল সেচন ও ক্ষেত্র রক্ষা ৬ 
ইক্ষু কাটাই ইত্যাদি ৫২ 
রস হইতৈ গুড় চিনি তৈয়ারি 82 

| ১৮৩1০ 

. অন্তান্ত খরচা | ৭|1০ 

| ১৯৪-২ 

আয়-_গুড়, চিনি, মিছরি ২০০-২ 
ইক্ষুবীজ ২৪,০০০ সেট মূল্য ৬০-২ 

্ | ২৬৩৬, 

মোট লাভ ৬৬২ 

“বুল সংরক্ষণ ।-_গোলাপাদি পুষ্প অসময়ের 

| জন্য রক্ষা করিতে হইলে, অপ্রদ্ষ, টিত ফুল অর্থাৎ 

ছুটিবার এক দিন পুর্বে ডাটা গমেত তীক্ষধার 

কচির বারা কাটিয়া লইতে হুইবে। পরে ডাটার 

বষ্তিত- ভাগ. মোমের দ্বার! টাকিয়া! দিতে হইবে। 
ডাটা রান ইঞ্চি লম্বা! থাকা আবশ্তক? যখন 
০ ফে ডি উপরি ভাগ কিঞ্চিত শু প্রায় 

হইয়া আসিতেছে ' তখন প্রত্যেক. ফুলটা পাতলা গু 

কাগজে সুড়িয়৷ বাক্সে বন্ধ করিয়া! বাধিবে। প্পরে 
যখন আবগ্তক হইবে তখন উক্ত প্রকারে রক্ষিত 
ফুলগুলি রাত্রে বাক্স হইতে বাহির করিয়া প্যাক 

খুলিয়া ভাটার অগ্রভাগ কাটিয়া জলপূর্ণ পাত্রে ভাঁটাটি 
নিমজ্জিত করিয়! রাখিবে। জলে কিঞ্িত লবণ 

মিশ্রিত করিয়া রাখিলে আরও ভাল হয়। এই.রূপ 

করিয়া রাখিয়া দিলে প্রাতে উঠিয়া! দেখিতে পাওয়া 

যাইবে যে ফুল গুলি সম্পূর্ণরূপে প্র্ফ,টিত হইয়া গন্ধ 
বিস্তার করিতেছে । 

রাসায়নিক সার। 

উনবিংশতি ররর কৃষিবিজ্ঞান গধন্ধীয় যে 

সমস্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রাসায়নিক সার 

অন্ততম। বিদেশীয় কুষিতত্বব্দি পঞ্ডিতগণ বিজ্ঞান 

সাহায্যে অনুর্বর ক্ষেত্রফে উর্বর করিয়াছেন, নীরস 

মৃন্তিকাকে সরন করিয়াছেন এবং বৃক্ষ বিহীন ভূমি- 
খণ্ডকে শস্ত শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন । এই 
রূপে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কর্ষণপ্রণালী 
সম্বন্ধে অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং. তজ্জন্ 
ক্ষেত্র, উদ্যান প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি সম্পাদিত হই- 
য়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে কি হইয়াছে? যদিও 
সরকারি তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, স্থলতঃ কধিত ভূমির 
পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তগাপি আমাদের পল্লশ 
সমূহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, ক্ষেত্রসমূহে সার অথবা উৎকৃষ্ট কর্ষণ প্রণালীর 
অভাবে পধ্যাপ্ত পরিমাণ ফসল উৎপর হয় না, পল্লীন্থ 

উদ্যান সমূহ বন্ত লতা গুল প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ 
হইয়াছে এবং সাধারণ কষককুলের অবস্থা হীনতর 

৫ হইয়াছে | রঃ ৫. 

এই পরিবর্তন সমুহের: 'কারগ কি? অনেক 
কারণ দ্বারাই ভারতবর্ষের ব্র্থনান অবস্থা স ঘটিত 



ধম খণ্ড ঠ্ সংখ্যা ৃ 

হইয়াছে | তন্মধ্যে কবির উন্নতি রে অমনোযোগই 
সর্ব প্রধান কারণ। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। 
কাঁষিজাত দ্রব্যের বহির্বাণিগ্য ভারতবর্ষের ধনাগমের 
অগ্ঠতম উপায়। স্থতরাং কৃষির অবস্থা হীনতর হইলে 

ধে কৃষকবর্গের এবং দেশের অবস্থা হীন হইবে 

তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু অনেকেই এই কারণ 
অবগত থাকিলেও কাধ্যতঃ কিছু করেন না। এই- 

১৯৩ 
০০২ এ 

রী ছুই শ্রেণীর রি পার্থক্য এবং তাহার্দের 
প্রয়োগ-প্রণালী বিশেষরূপে উপলব্ধি কর! আবশ্াক। 
চুণ অথবা ফন্ফরান্সংযুক্ত যাবতীয় উপাদানই প্রথম 
শ্রেণীর অস্তর্গত। সিক্ত চুণ, চা-খড়ি, ঘুটিং এবং 
খাড়ি লবণ (075810 ) হইতে চুণের অংশ এবং 

হাড়ের গুড়া, ফম্ফেটু অব্ লাইম্ এবং ম্পার- 
ফস্ফেট হইতে ফশ্ফরাসের অংশ পাওয়া যায়। এই 

রূপ ওুদামিস্তের কারণ সমূহের মধ্যে কৃষিবিষয়ক*্ উপাদান সমূহ প্রায়ই জলে দ্রব হয় না। শুপার- 
আবৃশ্যকীয় জ্ঞানের অন্ভাব একটী কারণ বলিয়া 
পরিগণিত হইতে পারে। আমরা উক্ত ধারণার 
বঞ্পবর্তী হইয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম । 

যে দেশে সাধারণ প্রাকৃতিক সার সমূহ অনেক 
স্থলে ব্যবহার হয় না, তদ্দেশে রাসায়নিক সার যে 
সহজে ব্যবহৃত হুইবে, এরূপ আশা করা যায় না। 
কিন্ত অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাক" 
তিক,সার্ সংগ্রহ অথবা সংরক্ষণ করা বিশেষ যত্ব 
ও আয্াস সাষ&পক্ষ । “্কষকের” কোন কোন গ্রাহক 

আমাদিগের নিকট এরূপ সার চাহিয়া! থাকেন:যে, 
যাহ! অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলেও অধিক পরিমাণ 
গোবর অথব| পাতা সারের স্তায় ফল পাওয়া যাঁয়, 
যাহ! সংরক্ষণ করিতে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত অথঝ 
আয়্াসের আবশ্যক হয় না! এবং যাহাতে বিশেষ 
বিশেষ ফসলের পোষণোপযোগী বিশেষ উপাদান 
নির্দিষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। উডিজ্জ অথবা প্রাণীজ 
সার দ্বারা একাধারে এ সমস্ত অভাব দূরীভূত হওয়া 
অসম্ভব। খনিজ সার কিন্বা থনিজ এবং উডিজ্ঞ 

অথব! উত্ভিজ্জ খনিজ এবং প্রাণীজ সারের সংমিশ্রণে 
ত্র অভাব কতক পরিমাণে পুরণ হওয়া সম্ভব । আমর! 
এতদ্গেশে এইরূপ কৃত্রিম সারের ব্যবহার বড় একটা 
দেখিতে পাই ন1; কিন্ত ইউরোপ এবং মাঞ্িণে 
উহার বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত 

দেশ সমূহে কৃজ্জিম সার যে গ্রণালীতে প্রস্তত অথব! 
ধ্যবনৃত হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল,। * 

উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সমূহকে ছুই 
ভীগে বিভক্ত করিতে পার! যায়। র্ুমৃকের পক্ষে 

চু 

* মুল এবং পত্রের 

ফস্ফেট ভিন্ন এই শ্রেণীস্থ অপর সার জমিতে প্রচুর 
পরিমাণে মিশ্রিত করিলেও উদ্ভিদের ক্ষতি হয় না। 
কিন্তু সুপার ফক্ষেটু অন্প্তণযুক্ত বলিয়া উত্ভিদের মূলের 
ক্ষতি হওয়া! সম্ভবপর । এতত্তিন্ন যে জমিতে যথেষ্ট 
পরিমাণে চু আছে তন্রপ জমিতেই স্থপারফস্দেট 
প্রয়োগ কর! যুক্তিসঙ্গত । নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইডে- 
ক্লোরিক এসিডের সহিত উহার দশ গুণ জল মিশ্রিত 
করিয়া, উহাতে চূর্ণীকৃত গু মৃত্তিক নিক্ষেপ করিলে 
যদি বুদ্ধ, দৃষ্ট হয় তাহা হইলে বুঝিতে হুইবে যে, 
মৃত্ভিকায় চুণের মাত্রা! যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান রছি- 
য়াছে। অত্যন্ত এটেল ম্াটীতেই চুণ প্রয়োগে বিশেষ 
ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে যে সমস্ত মৃত্তিকায় 
চণের ভাগ কম অথচ অঙ্গারীয় দ্রব্য সমুহের মাত্রা 
অধিক সেইরূপ জমিতে 00585 ব্যবহার করা 
উচিত। এতদ্বারা অঙ্গারীয় পদার্থের অদ্রবণীয় অংশ 
সমূহ দ্রবণীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাদান সমূহ জলে দ্রবণীয়। 
* এই সমস্ত উপাদান উদ্ভিদের বৃদ্ধির মাত্রা অনুসারে 

অন্ন পরিমাণে ব্যবহার করা আবশ্যক। ' অধিক ' 
পরিমাণে ব্যবহার করিলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির অসামগন্ত 
ঘটিতে পারে এবং উপাদান সমৃহও অধিক. জল 
প্রয়োগ অথবা বৃষ্টির দ্বারা ধুইয়া যাইতে পারে। এতৎ 
শ্রেণীভুক্ত সার সমূহের গুণাগুণ নিয়ে বিবৃত হইল। 

সোরা, সল্ফেটু অব্ এযামোনিয়া, নাইট্রেটে অব. 
সোডা প্রভৃতি নাইট্রোজেন প্রধান সার। উহার! 

বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং 
তজ্জন্ত উক্ত সার প্রয়োগ করিতে হইলে ফসলের 
প্রথমাবস্থায়ই প্রয়োগ করা উচিত। * ধিক পরি : 
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মাণে গু হনে এই শ্রেণীর, নার: দ্বারা ফুল « এবং, 
ফল, প্লিসবের র্যায়াত অন্মিয়া থাকে 'এবং অত্যধিক 

পত্র বৃদ্ধির জগ্ত উদ্ভিদের স্বাদ এবং অস্থান্ত গুণেরও 
 বৈলকষণ্য ঘটয়া থাকে । নাইটে সমূহ জলে দ্রবণীয়, 
ধুতরাং নির্দিষ্ি মানায় প্রয়োগ করিতে হইলে, নাই- 
টেট (মোরা গ্রভৃতি) জে দ্রব করিয়া! প্রয়োগ করাই 
উচিত | ৭ সের জলে ২$ আঃ নাইটেট, এই হিসাবে 
নাইটেটে- প্রয়োগ করিতে পার! যায়। যত ফুল প্রস- 
বের সুময় নিকটবর্তী হইবে, ততই নাইটে টের মাত্র! 
হাস করা, আবশ্তক্ এবং ফুল দৃষ্ট হইলে উহা! একে- 
বারেই.বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। 

সমূহ্রে বির: পক্ষে বিনে উপষোগী। কিন্ত পটাশ , 
বিহীন জমিতেই, পটাশ প্রয়োগ আবশ্তক। সুতরাং 
রায়ায়নিক বিশ্লেষণ স্থারা জমিতে চুণ, পটাশ এবং 
ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা, জ্ঞাত হওয়া আবশ্তক। 
শেষোক্ত. পদার্থ. বীজপরিপুষ্টির জন্ত বিশেষ প্রগ্নো- 
জনীয় হইলেও উহ! সাররূপে প্রয়োগ করা আবগ্তক 
হয়না । কারণ সাধারণতঃ প্রাক সকল জমিতেই 
ম্যাগ নেসিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান থাকে, ॥ পটাশ 
'যুক্ধ সার ,সমূহ্ও নাইট্রেজেন প্রধান সারের স্তায় 
জলে দ্রব করিয়া, ব্যবহার করিতে পাঁরা যায়। মাত্র 
কখনই দশ সের.জলে ২ তোলার অধিক হওয়! উচিত 
লহে। 

উদ্ভিদ জীবনে অত্যাবশ্যকীয় যে সমস্ত উপাদানের 
গুণাগ্খণ এন্থরে বিবৃত কর! হইল, তৎসমুদায় যে 
গোররসার, . -পাতাসার প্রভৃতি প্রাণীজ অথবা 
উষ্টিজ্জ. সারে থাকে ন। এরূপ নহে। কিন্তু এতৎ- 

সমুদার় উপান্খন এক প্রকারের সমস্ত, প্রাণীজ অথব! 
উত্ভিজ্য সারে নির্দিষ্ট পরিমাণে অথব! ম্বতত্ত্র ভাবে 
থাকে না। জুতরাং অপুর সমস্ত অবস্থা ঠিক থাকিলেও 
এক অসিকে একবার ষে পরিমাণ গোবরসার ব্যব- 

পরি গোবর সারে যে ঠিক এ ফল. হইবে তাহা 
রন্দিতে-পারা,যু়না।, কারণ, ছুইটী .বিভিন্ন" গরুর 
মল মুনের, উপাদ্মন অথবা! কই গরুরূ.বিভিন্ন সময়ে 

মল, মুতের (উপাদান লমান। হয না. |). পক্ষান্তরে 
খ,নজ্ সারে সেরূপ হয় না। সোরার রাসায়নিক. 

উপাদান সকল সময়েই সমান । অবশ্য তাহা, অপগ্ 
দ্রব্যের সংমিশ্রণে দুষিত হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ, 
সোরা সকল সময়েই সমান। এতগ্ডিন্ন খনিজ সার 
সমুহের বিশেষ গুণ এই যে, ইহাদের, অপেক্ষাকৃত অল্প 
মাত্রা ব্যবহার করিলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়, এবং 
উদ্ভিদের যে স্থলে যে পদার্থ টুকুর অভাব সে টুকুই 
দিতে পার! যায়। প্রান্ীজ অথবা উদ্ভিজ্জ সারে 
তাহ! হয় ন। ক্ষেত্রস্থ ফসলের নাইট্যোজেন আবশ্যক. 
কিন্ত গোধর সার হইতে কেবল নাইট্রোজেনবুক্ত অংশ. 
বাহির করিয়া লইয়া প্রয়োগ কর! চলে না, তাহাতে 
যে কয়েকটা উপাদান একত্রে রহিয়াছে তৎসমুদায়ই . 
প্রয়োগ করা আবশ্যক।. 

এই সমস্ত অন্থুবিধা লিরাকরণের জন্ত বিদেশীয় 

বৈজ্ঞানিকগণ অনেক দ্বিণন হইতে চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছেন। তাদের জধ্যবসায় এবং নঅনুসদ্ধানের | 

ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত কয়েকটী 
উপাদান নিম্নলিখিত শ্রেণীর উদ্ভিদ সমূহের পক্ষে. 
সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যকীয় । (১) শু'টিযুক্ত উদ্ভিদ 

সমূহের জন্য ( মটর, সীম, ডাল প্রভৃতি )--ফস্ফরিক. 

এসিড এবং পটাশ (২) পত্রপ্রধান উদ্ভিদ সোগ, 

লেটুদ, ছালাদ গ্রভৃতি)_-নাইট্রোজন (৩) বেগুণজাতীয় 
উদ্ভিদ, _পটাঁশ (৪) সরিযাজাতীয় উদ্ভিদ (কপি, শাল-. 
গম, মুল। প্রভৃতি)-_নাইট্রোজন এবং ফম্ষর্িক এসিড্. 
৫৫) হাতিচোক জাতীয় উডভিদ,_পুর্বোক্ত শ্রেণীর. 
উদ্ভিদ সমূহের তায় (৬) সমস্ত মল জাতীয় ফসল ৩য় 
শ্রেণীর অন্তর্গত । 

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহের বার পরিচালিত হইয়া . 
ইউরোপীয় কৃষি-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ -কষকের ব্যব-. 
হারোপযোগী কতকগুলি কৃত্রিম সার প্রস্তত করিয়া". 

ছেন। এই সমস্ত সার বিশেষ বিশেষ খনিজ পদার্থের. 
মিশ্রণে প্রস্তত এবং বিশেষ :বিশেষ শ্রেণীর :উত্ভিদে .. 

প্রধুজ্য। এস্থলে তন্মধ্যে কয়েকটা প্রধান প্রধান: 
কৰিম সারের. উপাদান: ০ ৮ দেখা 
গেল । ৃ ৃ 
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ছা আরশ সার, ইহা রব প্রকার উ্িদে 

যুগ |. 
*. পরিমাণ, প্রতি বর্গগজে ১ আউন্ন। 

স্থপার্ ফস্ফেট ₹ব্ লাইম ১১৮ ভাগ 

নাইটে অব. পটাশ ০৫৯ ৮ 

নাইটে অব. সোডা ৮৮৯ ৪ 

সল্ফেটু অব. লাইম ০৮৯ 

৩৫৫ 

(২) . গোল আলুর নার। ইহা আলু পুঁতিবার, 
সময় প্রত্যেক গর্থে এক আউন্স হিসাবে প্রয়োগ 

করিত হয়। 
সুপার ফক্ফেটু অব. লাইম ১১৮ 
নাইটেট অব্ পটাশ ১৮৯ 

সল্ফেটু অব. লাইম ০"৮৯ 

২৯৬ 

(৩) কপির সার। পরিমাণ,-_ প্রত্যেক গাছে 
২ আউন্ল হিঃ 

সুপার ফন্ফেট অব. লাইম 
নাইটে ট অব. পটাশ 
নাইটেটে অব. সোডা 
সল্কেট অব. লাইম 

২৮২ ডাম 

১৯০ £ 

১৬৩৯ 9 

২২৬ ” 

(৪) ফলকর বৃক্ষ । আঁটিযুক্ত ফলের জন্য । বৎসরে 
একবার প্রযুজ্য। 
সল্ফেট অব. আমোনিয়া ৩৩০ পাউও 
সুপার ফস্ফেট, অব. লাইম ১৭৬৩ + 

ক্লোরাইড. অব. পটাপিয়াম ২২৭ ৮ 
সলফেট অব্ লাইম ৪:৪০ * 
সলফেট, অব. আমরণ ১. ২২০ ৮ 

প্রথম -ছুইটি সার স্ুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ববিৎ ভিলি 
সাহেব কর্তৃক প্রস্তত এবং বহু পরীক্ষিত। এই সমস্ত - 
সারের. মধ্যে এমন. অনেক উপাদান আছে: যে তাহা 
ইংলগ, ফ্রাল্স প্রভৃতি দেশে সুলভ হুইলেও এতদ্দেশে- 

সুলর্ত নহে। কিন্তু, আমাদের এই সমস্ত উল্লেখ 

করার উদ্দেশ্য এই যে উক্ত সার সমূহ পরীক্ষিত 
হওয়া আবশ্যক । আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই, 
প্রকারের সার ব্যবহার করার অন্ত অনেকে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়! থাকেন। এতদ্দেশে উহাদের ব্যবহার 
চলিতে পারে কি না, যদি চলে তাহা হইলে কিকি 
উপাদান কিকি পরিমাণে মিশ্রিত কর! আবশ্যক, 
কিরূপ ভাবে তাহা প্রয়োগ করা উচিত প্রভৃতি 
বিষয় প্রত্যেক শিক্ষিত ক্ৃষি-ব্যবসায়ীর ৪ 
যোগ্য। 

ষ্ট 

বীজশুন্য অলাবু। 

এই যৎসামান্ত বিষয়ের আলোচনায় অনেকের 

মনোমধ্যে হয়ত গ্রীতির পরিবর্তে বিরক্তিরই আবি- 
ভাব হইতে পারে। কিন্তু যে সকল: অনুসন্ধিৎবু 

ধৈধ্যণীল ব্যক্তি এই সামান্য বিষয়টা আগ্ভোপাস্ত পাঠ 

করিয়া উহ! কার্ষ্যে পরিণত করিতে প্রশ্নাপী হইবেন, 

তাহারাই অপার আনন্দান্থুভব করিতে সমর্থ হইবেন, 
বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্য পর্যবেক্ষণ করিলে, অপার 

আনন্দনীরে অবগাহন করিতে .হয়। বৃক্ষ, লস. 

প্রভৃতি উত্তিদ সকল নিশ্রয়োজনে স্যজিত হয় নাই। 
পরম পিতা পরমেশ্বর ইহাদিগের দ্বারা জগতে অনি- 

ব্বচনীয় কৌশল এবং মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন |. 

তিনি মানবগণকে প্রবল বুদ্ধিবল প্রধান করিয়াছেন । 

প্রতিভাশাঁলী মাঁনবগণ, এ সকল ঈশ্বর স্জিত পদার্থ 

হইতে পুনরায়, অভিনব কৃত্রিম পদার্থ উৎপন্ন করিয়া, 

ভূমগুলে তাহার মাহান্ম্ প্রকাশ পূর্বক, জনগণকে 

বিন্ময়সাগয়ে নিমজ্জিত করিতেছে । মানবগণ, বুদ্ধি. 

ও শক্তিপ্রভাবে অত্যাশ্চর্ধ্য কাণ্ড দমূহ অবলীলাক্রমে 
সম্পন্ন করিতে সক্ষম । বুদ্ধির অসাধচ. কিছুই নাই 
বুদ্ধিবলে সাধারণ অলাবু হইতে কিপ্রকারে বী্শন্ত ' 
অলাবু উৎপন্ন হইতে পারে; তাহা প্রদর্শন করাই 
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নানাবিধ অলাবু দেখিতে পাওয়া যাঁয়। শ্বেতবর্ণ ও 

ক্ক্চবর্ণ ভেদে সচরাচর দ্বিবিধ বর্ণের অলাবু দৃষ্ট হয়। 
এতদুভয়ের মধ্যে পুনরায় গোল, থুবি এবং লম্বাকৃতি 
অলাবু প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার! সর্বত্রই 
গ্রচুর পরিমাণে জন্মিয়। থাকে । অলাবু গাছ যদি 
একটু বড় হ্ইক্া লতাইতে আরম্ভ করে, তবে, 

অবিলম্বে পুম্পিত ও ফলবান হয়। অলাবু ছুই 

খাতুতেই জন্মে, একবার গ্রীষ্মে এবং অপর বর্ষাতেই 
জন্গিয়া থাকে । শেষোক্তগুলি শরৎ হইতে আরম্ত 
করিয়! শীত পধ্যস্ত ফল প্রদান করে। প্রথমোক্ত- 

গুলি নদীতীরবর্তী স্থানেই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়! 
থাকে । যাহার যেরূপ অভিরুচি হইবে, তিনি 

নিদ্বোক্ত প্রজ্জিয়। অনুসারে সেইরূপ গাছই প্রস্তত 

করিতে পারিবেন। একটা অলাবুর বীজ হইতেই 

হুই প্রকার লাউ হুইয়। থাকে, নিয়মটা এইরূপ-_ 
য্দি উই অলাবুর বৃস্তের নিকটবর্তী বীজ লইয়া মৃত্তি- 

কার রোপণ কর! যায়, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে 

অস্কুরোৎপত্তি হইবে। তৎপরে গাছটা ক্রমে লতা- 
কার ধারণ করতঃ একহস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইলেই, 

তৎক্ষণাৎ শাণিত কাচি বারা নিয়ভাগে একটা গিরা 

রাখিয়। কর্তন করিয়া! ফেলিবে। অনস্তর ৫৬ রোজ 

মধ্যেই আবার কন্তিত স্থান হইতে একট ডগ বাহির 
হইবে। তখন পুনরায় ভগটী পূর্বোক্ত নিয়মে 
কাটিয়। ফেলিবে। এইরূপে সপ্তবার কণ্তিত হইলে, 

যে ডগ বাহির হইবে, তাহা উচ্চ ষঞ্চের উপর, কিন্ত! 
অন্ত কোন স্থানে তুলিয়া দিবে। লতা সকল ক্রমে 
পুষ্পিত ও পরে ফলবতী হইতে থাকিবে । যথাকালে 
বুহদাকার লব্খা লাউগুলি পরিলক্ষিত হইবে। এ 
লাউ চিরিয়া দেখিলে উহার অত্যস্তরে একটাও বীজ 

গোল, খুবি বা প্রস্তুত করিবার প্রণালী সকলই 

,ঘন আত্মীয়তা । 

উল কেবল  প্রভেদ গস তলদেশের 

বীজ লইয়া রোপণ করতঃ পূর্বোক্ত প্রকারে ৪ডগ 
কাটিয়৷ দিতে হয়। অলাবু আমাদের দেশে তরকারী 

রূপে ব্যবস্বত হয়। উহা খাইতে স্ুশ্বাহব; কিন্ত, 

অত্যন্ত গুরুপাঁক। সুতরাং উদরাময়ে নিষিদ্ধ । উহ! 

পিত্তনাশক ও কফবৃদ্ধিকারক ; সুতরাং শৈত্যগুণ 
সম্পন্ন । তিক্ত লাউন্নের গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক। 

উহা! পিন্তনাশক, কমিনাশক, কিন্তু অধিক শৈত্য- 
সুণশালী। লাউ অতি সামান্ত পদ্ধার্থ হইলেও, উহা! 
অনেকে খাইতে ভালবাসেন। লাউ-ঘণ্টী, লাউ- 

চিংড়ী এবং লাউয়ের চাটুনী অনেকেই ইচ্ছা করিয়া 

থাইয়।. থাকেন। ছুপ্ধবতী গাভীকে লাউ সিদ্ধ 
থাওয়াইলে গাভীর ছগ্ধ বৃদ্ধি হয়। এতঘ্যতীত, 
পরিপক লাউয়ের খোলায় নানারূপ বাদ্য প্রস্তুত 
হয় এবং মহাস্ত সাধুগথ উহা! হইতে “ভিক্ষাপাত্র ও 
জলপাত্র প্রস্তত করিয়! ব্যবহার করিয়! থাকেন ।-- 
শ্রীরতিকান্ত দাস ঘোষ ৪৪ ২ নং মলঙ্গা লেন, বন্ু- 
বাজার্। 

০১০ 

আঙ্কুর-পোকা । 

আঙ্গুর ফল তক্ষণ করিতে বড় আরাম, গাছে 
যখন থলো! থলো৷ ফল ঝুলিতে থাকে, তখন দেখিতেও 

বড় :আরাম, কিন্ত সংসারে এমন কোন সামগ্রী 
দেখিতে পাওয়! যাঁয় না, যাহা! নিরাপদে ভোগ 

করিতে পারা যায়। এই জন্তই বুঝি আমাদিগের 

সাধের দ্রাক্ষাতায় কোন কীট আসিয়! বাদ সাধিয়! 

থাকে। ছুইজ্বাতীয় পোকারই কিছু দ্রাক্ষার সহিত 

পোকাগুলি '€দথিতে অঠিশয় 
মনোহর। ৪1৫ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি সদৃশ 
স্থল। বর্ণ উজ্জল শ্তাম, তাহাতে, বশ ডোরা-কাটাং 
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কপ পপ ইচ্ছা করে। 
কিন্তু তাই রলিয়! যে আমার সখের আঙ্গুর গাঁছ- 
গুলিকে খাইয়া লগ্ডভও করিবে, তাঁহা প্রাণ ধরিয়া 
সহ করিতে পারি ন! বলিয়াই এই প্রবন্ধের অব- 
তারণা। 

একাধিক বৎসর কাঁল হইতে আমি এই প্রকার 
ছুই তিন জাতীয় পোকা লইয়া! নাড়াচাড়া করিতেছি। 

 ইহাদ্দিগের কাধ্য গাছের পাতাগুলিকে খাইয়া ঝাঝর! 

করিয়া ফেল! । কেবল যে খাইয়াই ইহারা সন্তষ্ট 

তাহা নহে। হ্ষ্টপুষ্ট তেজাল গাছের পাতা, ততোধিক 

কোমল পত্র ইহাদিগের বিশেষ প্রিয় । নূতন কচি 
পানা পাইলে, পুরাতন পাত। আর স্পর্শ :করে না। 
আঙ্গুরের মধ্যে কয়েকটা জাতি, আছে এবং জাতি 

বিশেষের পাতা সমধিক কোমল। জামার আঙ্গুর 

ক্ষেতে তিন জাতীয় আম্ধুর আছে, তন্মধ্যে ইটা 

বিলাতী, অপরটী দেশী। দেশী তাঙ্গুর গাছের পাতা 

ফিছু'বস্থসে ও শক্ত, কিন্তু বিলাতির পাতা! চিন্বণ ও 

ফৌমল ) এই জন্ত বিলাতি গাছগুলিতেই পোকার 

| [বিশেয উপহব। অগ্রহারণ বা পৌষ মাসে দ্রাঙ্গা 

৩. 

লতাকে ছাটিয়া দিবার পর, টি হে নুন তেব 
শাখা প্রশাখা বাহির হয়। : এই সময়ে পৌকাগণ 
শুভাগমন করিয়া মেই কচি পাভাগুলি ভক্ষণ করে। 

গাছের পাতা ভক্ষিত হইয়া ঝাঝর! হইলে, যদি 
উদ্ভিদের কোন ক্ষতি না হইত, তাহা হইলে কোন 
কথাই ছিল ন!। গাছের পাতা সমুদ্রায় ঝীঝরা 

' হইয়া গেলে, গাছ ত একেবারেই প্রীহীন হইয়া যায়, 
সুতরাং তাহ! নয়নাগ্রীতিকর হইয়া থাকে । উদ্ভিদের 
শ্রী দেখিবার জিনিয়, দেখিয়া নয়ন তৃপ্তিলাভ করে,-- 

মন প্রফুল্লিত হয়। 

* অতঃপর উদ্ভিদের পত্র তক্ষিত হইলে, পত্র মধ্য- 
স্থিত কতক রস পোকাগণের উদরে যায়, এবং কতক 

রস পত্রের ক্ষতাংশ দিয়। বায়ু ও হৃর্য্যাকর্ষণে বাহির 

হইয়া যাঁয়। অনন্তর পত্র সকল ভক্ষিত হইলে. অথবা 
ঝঁঝরা হইয়া গেলে, উত্ভিদের শ্বাস গ্রশ্বাসের শক্তি 
কমিয়া যাঁয়। পত্র দ্বারাই উত্তিদগণ বায়ুমণ্ডল হইতে 
বাম্পীয় পদার্থ আহরগ করে, আবার পল্র দ্বারাই 
শরীরস্থিত ব্যবহৃত পদার্থ নিকরকে বাম্পাকারে 

উদ্গীরণ করে। নুতরাং পত্রের সংখ্যা হাস হুইয়! 

গেলে কিম্বা উহার পরিসর সন্ীর্ণ হইয়া পড়িলে, 
উত্ভিদের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া হাসপ্রাণ্ড হয়, বাযুমণ্ডল- 

স্থিত পোষণোপযোগী পদার্থ আহরণ করিবার ক্ষমতাও 

কমিয়৷ যায়, কিম্বা অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ত লোপ 

সরল কৃষি-বিজ্ঞান | | 

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের আঃ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন্, 
জি, মুখার্জী, 1.5. 26878105 & ছন85০ প্রশীত, 
ভারতীয় কৃষিসদত্ধে একখানি অতি উতর পুস্তক। 
কৃষিশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের ও ধাহাদের- চীফ আবার 
আছে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়) বুল ১২ 
(ই প্রকাশিত হইবে এখন হইতে: গ্রাহকফিগের, 
নাম রেজিষ্টারী কর! হইছেছে) স্রক নে গা 
ঘন করুন! টু 



পুল পার জলে নিতে লি উদাস সপ ক 
৭. পুরা রক্ষা করিতে চেষ্টা পাওয়া কর্তব্য, এবং এই 
রর কারণে গাছে যাহাতে কোন কীট পতঙ্গ না লাগিতে 
রে পারে, সে বিষয়ে সর্বদা! দৃষ্টি রাখিতে হইযে। 
২১৭ ষে কীটের কথা বলিতেছি, তাহার. নাম চেরো- 
ল বুটাস ( 0112610020709. ৪০3 )। ইহা 

্ স্কিঙ্গিডিয়া (501317102 ) শ্রেণীর অন্তর্গত | ভিম্ব 

হইতে কীট জন্মে, এবং সেই কাঁট পূর্ণতা প্রাপ্তাস্তর 

. প্রজাপতি হয়। কিছুদিন পূর্বে আমি কয়েকটা কীট 
ধরিয়া আনিয়া! একখানা চালনী ঢাকা দিয়া! রাখিয়। 
 ছিলাম। মধ্যে মধ্যে ইহাকে আঙ্গুর পাত! খাইতে 
.ধিতাম। তিন চারি দিবস পরে উহা! নির্জীব হইয়া 
পড়িল, বর্ণের রূপান্তর হইল,_আকারও সন্কুচিত 
হইয়া গেল। দেখিয়৷ মনে মনে ভাবিলাম ধে, উহা 

 মরিয়। গিয়াছে। দশ বারো দিবস এই অবস্থায় 
পড়িয়া থাকিল। এই কয়দিন উহা কিছুই আহার 
করে নাই এবং আদৌ নড়ে নাই। মৃতবৎ দেখিয়াও 

ামি..উহ্ীকে ফেলিলাম না, কারণ দেখিলাম যে 

উহা! পচে নাই, কিন্বা৷। উহাতে পিগীলিকার সমাগম 

. হুয় নাই, বরং দেখিলাম যে পৌকাটীর উপরে একটা 
সঙ্গ আবরণ পড়িয়াছে। অনন্তর উল্লিখিত কয় দিবস 
..পয়ে একদিন সন্ধ্যার সময়ে সেই চালনীর মধ্যে ফর্- 

নর শব হইতেছে তাড়াতাড়ি চালনী খুলিবামাত্র 
: একটা প্রজাপতি উড়িয়৷ গেল। তখনই জানিলাম 
ে সেই পোকা প্রজাপতির পূর্বাবস্থা । প্রজাপতি 
গাছের উপরে বোধ হয় ডিথব প্রসব করিয়া যায়, 
পরে সেই ভিত প্রন্ফ:টিত হইয়া কীট জন্মে। 
. এই কীটের উপ হইতে ভ্রাক্ষ৷ লতাকে রক্ষা 
নাঃ» সন্ত মধ্য মধ্যে বিশেষ, অন্বেষণ করতঃ 

৮ সু সস সহিত খুজিলে গলা 

পুঁতিয়া ফেলাই আমার ব্যবস্থা । তাহা যত 
যাহাতে পোকায় পাতা না! খাইতে পারে, কিন্বা 
প্রজাপতি 'আসিয়! গাছে না বসিতে পারে, এজগ 

প্রতিদিন বিশেষতঃ ফালস্ন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস 
পর্ধ্যস্ত গাছের উপরে উত্তমরূপে হিঙের জল দেওয়া 

' হয়। হিঙের তীব্র গন্ধ বশতঃ ইহারা বড় গাছের 
নিকট ধেঁসে না, কিন্ত সকল সময়ে যে ইহারভ্ছারা 
সফলকাম হওয়া যায়, তাহা নহে। এজন্ত ধরিয়! 

বিনাশ করাই সহজ বলিয়া মনে হয়। & 

দ্াক্ষালতার উপরে আর এক জাতীয় কীটের 
উপদ্রব অপেক্ষাকৃত অগ্নিক বলিয়া মনে হয়। ইহা" 

দিগের আকার ও বর্ণ জ্রমরের স্তায়। কিন্তু উহাপেক্ছ! 
অনেক ছোট। ইহারা সন্ধ্যার পর আসিয়া উপহিদ্য - 

হয়। দিনমানে ইহাদিগের দর্শন পাওয়া বায় না । 
সন্ধ্যার পরে লগ্ন লইয়া প্রত্যেক গাছ অন্বেষণ 
করিলে অনেক পোকা ধরিতে পার! যায়। এই 

পোকাগুপ্লিকে একাকী থাকিতে প্রায় দেখা যাঁয় না 

যখনই আইসে এক ঝাক আসিয়া পড়ে। ক্রমান্বয়ে 

৫1৭ দিবস সন্ধ্যার পর ইহার্দিগকে ধরিতে পারিলে 

ঝশাক নিঃশেষ হইয়! যায়। এই পোকা মিলোলদ্থিডা 
(075101016102) শ্রেণীর অন্তভুকক্ত ফ্যাপোগোনিয়া 
(8709£91718) নামে অভিহিত 1 

এ নকল পোকা! মাকড় দ্বারা দ্রাক্ষালতা আক্রান্ত 
হইয়াছে জানিতে পারিলে, কালবিলম্ব না করিয়া 
প্রতিকারপরার়ণ ন! হইলে সমূহ ক্ষতি হয়। শ্রীষ্ম- 
কালে গাছে ফল জন্মে, এ সময়ে গাছ যদি রুগ্ন ব 

কীটগ্রস্ত হুইন্স! গড়ে, ভাহা৷ হইলে অধিক ও উৎকৃষ্ট 

ফলের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়, দ্িত্ত. অরিলমে 
' প্রতিকার হইলে অনেক বিপদ কাটিয়। যায় । সদ্য! 
খাইতে খাইিতে ক্রমে ইহার! ফলগুলিকে খাইফত 
আর্ত করে, ইহা আবার বিপদের উপর বিপদ । 



কলা বিগ রস | 

পারিস-গ্রীন (2113 21592) নামক একগ্রকার 

বিষাক্ত গুড়া জলে গুলিয়! গাছের সর্বাঙ্গে উত্তমরূপে 

দিতে পারিলে এতছুভয় পোকার নিবারণ হইতে 

 পারে। এই বিষাক্ত পদার্থ গাছের শাখা প্রশাখা ও 
পত্রা্দিতে লিপ্ত থাকিলে উহারা আর অনিষ্ট করিতে * 

পাঞ্ধে না | এই গু'ড়া গুরুভার বিধায় জলের সহিত 
উত্তমরূপে মিশিয়। যাঁয় না, এজন্ত জল ক্রমাগত 

শাড়িতে হয় এবং তদবস্থায় পিচকারি সাহাঁষ্ে গাছে 

ছিটাইতে হয়। জল স্থির হইতে দিলেই গুঁড়া! পদার্থ 
পাত্রের তলায় গিয়া সঞ্চিত হয়, সুতরাং কেবল 

সজীলের ঘারা কোন উপকার দর্শে না। এই বিষাক্ত 
“*াদর্ঘ' অভি সাবধানে ও গোপনীয় স্থানে রাখা 

. উচিত এবং যে পাত্রে উহাকে জল মিশ্রিত কর! যায় 

তাহাকে বারম্বার উত্তমরূপে বিধৌত করিয়া! রাখা 
*উচিত, নতুবা! ভুলক্রমে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা । 

বালক বালিকাগণের নিকট হইতে অতি দূরে রাখা 

উচিত । এই গুঁড়া কলিকাতার স্তাঁয় মহরের বড় বড় 

নোকানদারের ঘরে বিভ্রীত হইয়া থাকে ._-শ্রীপ্রবোধ 

চন্তর দে। 

হরিদ্রা । 

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রো, 
দাবা পাশা থেল! ফেলিয়ে থোঁও, 

আধাড়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটা, 

তাদ্দরে_নিড়ায়ে করিবে খাঁটি। 

অুন্তথ৷ নিয়মে পু'তিলে হুল্দি, 

ৃথিবী বলেন তাদ্ধে কি ফর ঘি।. 
রা (খনা) 

বহু বৎসর পূর্বে টু সস 

আজও সেই নিয়মে চাষ করিয়া অনেকে লাত্বান 
হইতেছেন । | 

জমি। 

যেকোন চাষ করুন ন! কেন, প্রথমেই জমি 
নির্বাচন আবস্তক। উপযুক্ত জমি নির্বাচন না! হইলে 
প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। হরিদ্রার জমি দোআম 
পলি অথবা কিছুদিনের পতিত হওয়া চাই) এঁটেল 
অথবা কেবল বালি মাটীতে হরিদ্র! ভাল হয় না, 
কিন্ত যে জমি বন্যা অথবা! বৃষ্টির জলে ডুবিয়া যাইবার 
সম্ভাবনা আছে সে জমিতে কাচ হরিদ্রা রোপণ 

করিবে না, শরৎকালের শেষে অথব! হেমস্তকালের 

প্রথমে অর্থাৎ আর বৃষ্টির সম্ভাবনা! না থাকিলে এক 

হস্ত কি দেড় হস্ত পরিমাণ গভীর করিয়া জমি 
কোপাইয়৷ রাখিতে হইবে ফাল্গুন মাসে যখন বৃষ্টি 

হইয়া এ জমির ডেলা৷ সমস্ত গলিয়৷ যাইবে সেই 
সময় পুনরায় জমি কোপাইয়া গু'ড়া করিয়া দিবে, 
বৈশাখ মাসে আবার এ জমিকে কোপাইয়া মাটিকে. 

ধুলিবৎ গুড়া করিয়া দিবে, তৎপরে ১ হন্ত ব্যবধান - 
এক একটা জুলি কাটিয়৷ সেই জুলির "মধ্যে অর্দহস্ত 
অন্তর এক একটা বীজ লাগাইয়া দিবে। 

হলুদের বীজ। . 

হলুদের বীক্স ফল হইতে হয় না, ইহার মূল.বা 
গেঁড় লাগাইতে হয়; এই হলুদ সূলকে মোড়! হলুদ 
বা হলু মুড়ো বলিয়! থাকে |. সচরাচর ছুই জাতীয় 
হরিদ্রা চাষ হই থাকে ১ম ছুর্গামেড়, ২র ব্যান ্ 
বা বাগনখা এই ছুই জাতীয় হরিদ্রাই উৎকৃষ্ট. ইহা, : 
ভিন্ন বাঁশমুড়া, বুনো ইত্যা্ি নিম জাতীয় -হরিদ্রা- 

, আছে আমরা কেবল গ্রথমোন্ক' সুই জাতীয় হরির টু 
বিষয়ই লিখিব, জমি নির্বাচন যেমন -আবপ্তকু, বীদ; 
নির্ধাচনও সেই প্রকার আরশুক, উতর ধীতের ফল? 

বিবি ৪ টগর মুই! থাকে । ভাল: লদি 



৯ হু এ 
॥. তত | 
২ নি 

তল স্কষক। 

“ভাল বীজ এবং ভালরপ যত্ত করিলে, কৃষককে কখনই 

'€লাকসান দিতে হয় না। জমি প্ররস্তত থাকিলে 

বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টির পরই বীজ রোপণ কর! 
কর্তব্য, মোড়া হলু্গুলিকে ধারাল ছুরি দ্বার চোক 
 ব্লাখিয়। লব্বালখি চিরিয়া ফেলিবে এবং তাহারই একটা 

 একটী ফালি জুলিতে লাগাইবে, সাবধান ফালি গুলিতে 
যেন চোক থাকে । 

হলুদবাড়ীর কার্য । 

যেমন গাছ বাহির হইবে অমনি নিড়ানি আরম 

করিবে, হলুদের জমিতে কদাঁচ ঘাস জন্মাইতে দিবে 

1) হলুদবাড়ীকে সর্বদা পরিষ্কার রাখিতে চেষ্ট 
৯ কিন্তু বৃষ্টি হইয়া মাঁটা ভিজিয়া গেলে তখনই 
হলুদ বাড়ীতে কাঁধ্য করিতে যাইবে না পায়ের চাপে 

মাঁটা বসিয়া গেলে হলুদ বাড়ীতে ও পুষ্ট হইতে 

পারিবে না, আশ্বিন মা পর্যযস্ত হলুদ বাড়ীর কার্ধ্য 

করিলেই যথেষ্ট হইবে, কারণ শিশির পড়িতে আরম্ত 

করিলে আর ঘাস হইবার সম্ভাবনা থাকে না, 

পরে যখন পৌষ মাঘ মাসে গাছগুলি শুকাইতে 

আরম্ভ হয়, সেই সময় এক একটা গাছকে মোড়ন 
দিয়। বাধিয়া দেওয়। ভাল, কেহ বা! ইহার পক্ষপাঁতি 
নহে, যাই হোক মোড়ন না দিলেও কোন ক্ষতি হয় 

না, গাছগুলি যখন বেশ শুষ্ক হইয়া! যাইবে, সেই সময় 
আগুন লাগাইয়। গাছ পোড়াইয়। দিবে ইহাতে ছুইটা 
উপকার সাধিত হয়, হলুদ তুলিবার সময় কোন কষ্ট 
হুয় না এবং হুলুদদ গাছ পোড়া ছাইয়ে খুব সার হয় 
হলুদ তুলিয়া যদি আশু ধান্য ৰপন করা যায়, তাহা 

হইলে বিন! সারে যথেষ্ট ফসল জন্মিয়৷ থাকে। 
সার। 

ভৎ- 

হলুদের জমিচত' গোবরসার, খইল, ছাগলের , 
-নাদি ও হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার হইয়! থাকে ? তন্মধ্যে 

“হাড়ের গুঁড়ার সারই হলুদের পক্ষে সর্বোৎকষ্ট॥ 

উৎকষ্ট জমি উৎষ্ট বীদ' এবং গ্রতিবিঘা! জমিতে 8/ 

মণ হাড়ের গত ড় দিলে: সমস্ত খরচ বাদে ১ ১০৩ টক 

হইতে ১৫০-২ শত টাক! লাভ হইতে পারে।? * 

হলুদ প্রস্তুত | . 

হলুদ তুলিয়া! তাহাকে অল্প গোবর মাখাইয়! জলে 
সিদ্ধ করিতে হয় তৎপরে রৌদ্র দিয়! উত্তমরূপ শুষ্ক 
করিতে হইবে, গোবর দিয়! সিদ্ধ করিলে ইহাতে 

পোঁক৷ হয় না। শুক করিবার সমন প্রতিদিন হলুদে 

ডল! দিতে হইবে তাহ হইলে হলুদের দান! বান্ধিতে 

থাকিবে । হুলুদকে মাটাতে ফেলিয়া একটা চট দিয় 

ধীরে ধীরে ডলা দিতে হয়। তারপর বস্তাবন্দি 

করিয়া কলিকাতা! বা বাঁজারে পাঠাইলেই বিক্রয় 

হইয়া যাইবে । যে কোন চাঁষই করা যাউক না, সময়, 

নষ্ট না হয়, ঠিক সময়ে বপন নিড়ান ইত্যাদি আবশ্রি/এ 

কীয় কার্য করিলে নিশ্চয়ই স্থফল ফলিরেএ"রীঠিক্* 

১০1১২ বিঘা জী আবাদ করিতে পাঁরিলে একজন, 

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সংসারধাত্রা নির্বাহ হইতে 

পারে, কিন্ত আমরা এমনই অকর্মুণ্য যে, ১৫২ টাকা « 

বেতনে চাকরির অশেষ লাঞ্চনা সহা করিব, তত্রাচ 

এমন লাভজনক কৃষিকাধ্য করিয়া স্বাধীনভাবে 

জীবিকা নির্বাহ করিব ন?) ইহা অপেক্ষা ডঃখের বিষয় 

আরকি আছে ।-__শ্রীরসিকলাল রায় । 

৪ | রসায়ন পরিচয় | শিনপুর কলেছের 

কূষি-ডিপ্লোমাপ্রান্ত, বঙ্গীয় কুষি-বিভাগের 
কম্মচারী গ্রানিবারণচন্র চৌধুরী প্রণীত 
মৃতিকা-পবীক্ষা, মার প্রয়োগ, শশ্য-পধ্যায়, 
সর্বপ্রকার খাদ্য ও ভাঙার রাসায়নিক 

বিশ্লেষণ, ভ্বেতসার, সাবান, শর্কর! প্রস্থ 
প্রণালী প্রভৃতি কৃষি-রসাঁম়ন সঙ্গন্ধীয় যাব- 

তীয় বিষয় এই পুস্তকে বিশেষরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে। ৮০ ০ সন্বদ্ধে ইহা 
'ত্যাবস্তুকীয পুন্তক | মুল্য ১২টাকা। 

কৃষক অফিষ 1 
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টেন ০০ 1 আশি 

রি: 
কাব? শিপ্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। 

এ পা নতি হে ৰ ষষ্ট সংখ্যা | 

পি 

গম্পাদক-_ শ্নগেন্দনাথ ত্বর্ণকার, এ৭ এ, 
নি প্র 

আশ্বিন, ১৩১১ । 
)। 

: ৭ ২1011 
| | সি 60২১ 

টি ৪ ০ 

রর 00৩, রর 1 
কাণকাতা, ১০৭ নং কণওয়ালিস স্টাট, “ক প্রেলে” ভীযদ্নাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও 

৫ ৃ নভবাজার সীট “ই রি 
ঘি ৰ ৮. ১৪৮, হবাজার খাট, “ইপ্ডিয়ান গাঙেনিং এসোসিয়েসন” ঠইতে ; 9 31 | 

চি ৷ 
1 1008৬ শশনাভূষণ মুখোপাধ্যায় কতক প্রকাশিত। 



(শ্বয়ৎ বেঙ্গল গভর্ণগেণ্ট ইহার পৃষ্ঠিত টির 
কূষকের বিশেষত্ব এই বে ইভাতে সামগ্িক 

কৃষি সব্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ, সরকারী কবিক্ষেত্র 

সমুহের বিবরণী, ফল ফুল শন্তাধি উত্পাদনের উতকৃ্ 

এবং অন্ভিনব প্রণাপী প্রভৃতি, কৃষিকন্মরত ব্যক্তি 

' বর্ণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বথারাতি প্রকাশিত হয়। 

কৃষক ।--ফষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক 

পত্র । 

অতি সুন্দর কাগলে, স্থুন্দর প্রণালীতে “কৃষক” পত্র 

প্রকাশিত হইতেছে । কৃষকের জানিধার অনেক 
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সার! সার! 
গুয়ানো। 

অত্যুত্রুষ্ট সার । অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে 
 স্ । ফুল, ফল, সবজীর চাষে ব্যপন্ৃত হয়। প্রত্যঞ্চ 

ফলপ্রদ। অনেক প্রশংসা পত্র আছে । ছোট টিন 
মায় মাশুল ॥%*, বড় টিন মায় মাশুল ১।০ আনা। 
ব্যবহারের প্রণালী টিন সহ পাইবেন । 

হাড়ের গুড় 
(অত্যন্ত মিহি গুড়া) 

. শল্ত, সবজী, বাগানের পক্ষে উত্তম সার। 

প্রতিমণ ৩২ । অদ্ধমণ ১৪০ । দ্শসের ১২। 

সের॥৮*। প্যবকিং ও মাগুলাদি স্বতঙ্। 

সার! 

পাচ 

(1 

॥ 

১ যারে 

স্পপিশ পপ শি শপ 

মান শীর্ডেনিংএসোসিয়েসন | 
নূতন বর্ধারস্ত হইতেই মেশ্বরশ্রেক্ীভূক্ত হইবার, 

সময়। বাহার! 

সনের মেস্বরণরেণীভূক্ত হইবেন বা আছেমি, 

এ 

ডপবৃক্ত 

৮ 

এক্নে ইগুয়ান গাড়েনিং স্ 

ভরি 

গা 

ষ্াহার! নিয়লিখিত বীজ গুলি পাইবেন । 

সভারেণ মেখর হইলে--গ্রীয়কালে বপনোপখোনী 

দেশী সবজানীজ ২৪ ধাকম ১1০ 

”» ফুলেরবীজ ২০ » ২1৭ 

শীতের ধিলাভী সবজীবীজ 'আদেরিকার 
টিনে মোড়াই কবা ২৪ রকম ১ বাক ৫0০ 

শীতের খিলাতী সটন কিশ্বা ল্যাণ্ডেথের 

ফুলের বাজ ১ বাল্স 5 

শীতের দেশী সবরীবীজ ২১ রকম ২০ 
ডাকমাশুল ইত্যাদি | ১০ 

১৮৯, 

সাধারণ ঘেম্বর হইলে_ 

গ্রীষ্ম ব্যাকালেল বপনোপধোগী 
দেণী সবঙ্গীবীজ ২৪ বকম ” ২2 

*. ফুলের বাজ তি ১৮০ 
শাতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার 

। মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাত্তী 
পরদী বীজ ৫1০ 
বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১71০ 

দেখা সবজা বীজ ১৮ রকন ১০৮০ 
ডাকমাশুল ইত্যাদি ০ 

সস ৯ ২ 

এতদ্বাযতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বার! 

পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র “্কুবক” প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসো সয়েসন তইতে 

স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ৫২ পধ্যন্ত টাকায় 
/০ এবং ৫২ আঁধক হইলে শতকরা ১০২ হিঃ কমিশন 
পাইবেন । | 

স্পেশাল মেশ্বর 2- কৃষকের গ্রাহকগণ এসো- 

পিয়েষনের স্পেশ্তাল মেশ্বর | তাঁহারাও বীজ গাছারদি 

খরিদ করিলে উচ্চহারে কমিশন পাইবেন। 

সভারেন মেশ্বরকে বার্ষিক এক সভারেন বা ১৫২ 

টাকা, সাধারণ মেশ্বরকে বার্ষিক ১০২ ও স্পেশ্যাল ' 

মেম্বরগণকে কৃষকের বার্ধিক মূল্য ২২ দিতে হয়। 



কা শি, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক প্জ। 

মধ | আশ্বিন, ১৩১১ সাল] ৬চ্ঠ সংখ্যা | 

কধক 
পত্রের নিয়মাবল্বী। 

১।._ “রুষকে”র অগ্রিম বাধিক মূল্য ২২1 প্রতি 
সংখ্যাক্ব নগদ মূল্য /০ তিন আনা মাত্র। 

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক 
খ্যা কৃষক প্রেরিত হইবে। 

€। আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে 
পাঠাইক়্া বাধিক মূল্য আদায় করিতে পারি । 

পত্রাি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন । 

77২751774৯7 
72 0 বি, 10৮0172৮২78] 9 7308 927 

59005011090 107৮ 800900019-08,10011915 ৬101 
1105165. 

[0 19201505 1000 50101) 1)2019199 ₹৮1)0 1১23 
210201910910001767 6০ 00 59০945, 

79195 0 £১9৬৪11511£. 
1 [011 [255 1২5, 3-8, 
1 00100)1) 1২5. 2, 
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1১21 11076 45, 254৫. 
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148) 130৮1922257 501690 0210009, 

বিবিধ নংবাদ ও মন্তব্য| 

সিংহলদ্বীপে রবারের আবাদ ।--সিংহলে প্রায় 

১২০০০ একর জমি রবারের আবাদে নিয়োজিত। 

১৯০৩ সালে ৪৩,৫৬৮ পাউও রবার বিদেশে রপ্ত।নি 

হইয়াছিল। অধিকাংশই প্যারা রবারের আবাদ করা 

হইয়াছে। 
পপ (0 ও 

কার্বণিক এসিড গ্যাস _-কখন বৃক্ষপত্র অধিক 

মাত্রায় গ্রহণ করিতে পারে ? মনুষ্যে যেমন নালিকা 

দ্বার শ্বাস প্রশ্থান কাধ্য সম্পন্ন করে বৃক্ষগণও 

তেমনি পত্রস্থিত ছিদ্র (510907962 ) দ্বারা শ্বাস 

প্রশ্বাস কাঁধ্য নির্বাহ করিয়া থাকে। বাযুস্থিত? 
অঙ্গারীয় বাষ্প বৃক্ষগণের জীবনের প্রধান উপাদান। 

২] সপ 

পত্রস্থিত ছিদ্র হ্বার! বৃক্ষগণ বায়ু মণ্ডল হইতে উক্ত 

বাম্প গ্রহণ করে; কিন্ত তাহার৷ সকল সময় সমান 

মাত্রায় উক্ত বাশ্প গ্রহণ করিতে পারে না। নানা- 

প্রকার পরীক্ষ! করিয়। দেখা হইল়্াছে যে যখন বায়ুর. 
উত্তাপ ৬"সে হইতে ৩৩সে পধ্যন্ত হয় অর্থাৎ 

0: 00109৩7 02100001255 16৫1007250৮ 6105108 সেন্টিগ্রেড নামক তাপমান যক্রযেখন উত্তাপ উক্ত 
2 (006 41001510290) 01855 ৪0019 00 006 112172051 
70801551521 2১056105108 4১861705521) 20010071560 
70৮91051776 285100 96 150151906 56, 16111778000 
৮৯17০51) ০৪10০90109, 

পরিমান হুচিত হইয়! থাকে, তখন বৃক্ষগণ 

লমধিক মাত্রায় অঙ্গারীয় বাশ গ্রহণ-'কন্িতে সমর্থ 



১২২ 
সিন জী পি জট অপ জী টি লী 

হয়। উত্তাপ ৬০ ডিগ্রির কম হুইলে বৃক্ষগণ কার্বাণ- 
গ্যাস কষ পরিঙ্গাণে গ্রহণ করে এবং ৩৩ ডিগ্রির 
অধিক হুইলে বৃক্ষগণের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত 
ঘটে সুতরাং তখন তাহার! উপযুক্ত মাত্রায় উক্ত 
গ্যাস গ্রহণ করিতে পারে ল! ; বল! বাহুল্য সুর্যযালোক 
এবং পত্র হইয়া না থাকিলে কোন সময়েই বুক্ষগণ 
বাযু হইতে উক্ত গ্যাস লইতে পারে না। আগুণ 
জ্বালিলে আলোক শিখ! হইতে কার্বণিক-এসিড 

গ্যাস উৎপাদিত হয়। কিন্ত তাই বলিয়া যেখানে 
অধিক আলো আল! হয় তথাক্ন কার্ধণ গ্যাস বহুল 

পরিমাণে বিদ্মান থাকিলেও উহ] বৃক্ষের কোন উপ- 
কারে আইসে না, হ্র্যালোকের অভাবই ইহার এক 
মাত্র কারণ। 

2582 

কি প্রকারে পন্র-হরিৎ তৈগ্নারি হয় ।__গাঁছের 
পাতার রংকে সাধারণ ভাধায় সবুজ ৰং বলা যায়। 

বীজ হইতে যখন অস্কুর হয় তখনও তাহার ভাটায় 
প্ররূপ সবুজ রং দেখ! যায় । এই রং ইংরাজী ভাষায় 
11091001511] ( পত্র-হুরিৎ ) বলে। বাধুমগলের 
কি উপাদান এই পত্র-হরিৎ উৎপন্ন করিবার সহায়তা! 
করে? বাধুমণ্ডলে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় 
বাম্প, কার্বণিক এসিড গ্যাস সর্বদ! বিদ্যমান । উহ্া- 

ছের মধ্যে অক্সিজেন, উডভিদের পত্র-হরিৎ রং উৎপন্ন 
করিবার প্রধান সহায় । ইতিপুর্বেব বল! হইয়াছে যে 
কার্বপিক-এসিড গ্যাস বুক্ষজীবনের একটী প্রধান 

উপাদান । কার্বণিক গ্যাস ন। থাকিলে বৃক্ষগণ জীবিত 
থাকিতে পারে না, কিন্তু পত্র হরিৎ উৎপন্নের সময় 
উত্ত। গ্যাস বিশেষ কোন সহায়ত করে না, অক্সিজেন: 

না হইলে উক্ত কার্য সম্পন্ন হয় না। এইজন্ত দেখা 
যায় যে উন্মুক্ত স্থানে অর্থাৎ যেখানে হূর্য্যের আলো ও 

বাতাস অবাধে পাও! যায় তথায় বীজ বপন করিলে 
তাহ। হইতে যে চার হুয় তাহার রং বেশ সবুল 

ক্বিস্ত যেখানে এ দুইটা পদার্থের অভাব থাকার 
বীঞ্জান্ুরের রং সাদা বা পাশুটে। ইহাতে আমর! 
শিথিতে পারিলাম যে -বীজ হইতে অস্কুর বাহির 

হইবার সময় যাহাতে শ্ধ্যালোক ও বাতাস পায় 

সত ০ পির শিপ সি ৯". 

গা 

আশ্বিন ১৩১ 

তাহার ধন্দোবস্ত করা আবশ্টক। কিন্ত বোম 
বীন্দান্কুর, প্রচণ্ড রৌদ্র কিম্বা প্রথল বৃষ্টপাত মহা 
করিতে পারে না স্ৃতরাং তাহাদিগকে মধ্যাহ্ন 

কুর্যযকিরণ বা বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিধার জন্য 
আচ্ছাদনেরও প্রয়োজন । 

2 

সাহারাণপুর বোটানিকা।ল বাগানে কৃষি পরীক্ষা ।-- 
কিয়ৎ কাল পূর্বে সম্প্রতি পরলোক গত জে; এন্, 
টাটা সাহেব কতক গুলি তুলাবী পরীক্ষার্থ প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তুলা বীজ অতি বিলম্ষে 
পপ্ররিত হওয়ায় শ্বির্ধানক পরীক্ষা হয় নাই। 
এতদ্ব্যতীত এমেরিকাণ ও ইদিম্পিয়ান ভূল! বাঁজের 
সহিত দেশী তুলা বীজের সন্কর হইতে উৎপন্ন বীজের 

পরীক্ষাও সুবিধাজনক হয় নাই। পুনরায় রিয়া 
চাষের জন্য লোকের আগ্রহ দেখিতে পাগয়। যায় 
উক্ত বাগান হইতে 'এত লোক বিয়ার শুল চাহিয়াছিল 
যে সকলকে যোগাইতে পার যাঁর নাই | উক্ত বাগান 
হইতে নীলের বীজও বিশুরিত হইরাছিল। 

পরাতে 

পত্রাদি। 

কোন পর্ন গ্রেরক লিখিভেছেন যে একটা ফলের 
বাগান তৈয়ার করিতে খরচ কন্ত পড়ে? 

দুই একটী কথায় ইহার উত্তর দেওয়া যায় না । 
এপ প্রশ্নের উত্তর দিবার পুর্বে প্রশ্নকর্তার মনের 

ভাব জান! আাবশ্তাক-_ ভিন কি ফলের বাগান 

করিতে চাঁন, সখের জন্ত বাগান কি আয়কর ফলের 
বাগান, জমির অবস্থা ফিরুগ অর্থাৎ জমি নেলে 

দোর্মীশ 'অগবা অন্য কি প্রবীর জমিতে জল সেচনের 
ব্যবস্থা! আছে কিনা; জমি ফলের বাগানের পক্ষে 

উপযুক্ত কি ন! ইত্যাদি । 
যাহা হউক আমরা জমিটী বেলে দোঁআশ ও 

ফলের বাগানের উপযুক্ত ধরিয়া লইয়া দশ বিঘা 
জমিতে ফলের বাগান করিবার একট! সোটামুটি 

হিসাব দিলাম। 



* &ম খণ্ড) ঞঠ সংখ) । 

ভয়ে কোপান, পগারকাটা! প্রভৃতি 
জমি তৈয়ারির খরচ ১৯০২ 

বেড় দেওয়। ৪০২ 

চার! খরিদ ১০০২ 

আত্ম, লিচু ৰা অগ্ত কোন গাছ ক্রয়ের খরচ ৬০২ 

( আম, লিচু বা এ প্রকারের অগ্ত গান ৪০ ফিট, 
অন্তর বসান উচিত। নারিকেল ও স্পারির জন্য 
বাগীনের ধার কতকট। ছাড়িয়া ফলেন্র গাছ বসাইতে 

হইবে 1) 

নারিকেল গাছ ২৫৭টা ২৫২. 

(ছুইটী নারিকেল গাছের মধ্যে দৃইটী হিসাবে 
স্থপারি চারা বসিবে )। 
৩ বৎসর জমিটা মেরামত রাখার খরচ ৫০২. 

একট! মালির ৩ বরের মাহিন। 
৭ টচকা। হিঃ ২৭০২. 

জমির খাজন] ৩ বত্সরের ৬০২ 

সার প্রয়োগ ৩৪২ 
পুরাতন পাঁকমাটী ৪০ গাড়ী ১০২ 
হাড়ের গু'ড়া প্রত্যেক ফলগাছের গোড়ায় 

/২॥ মের হিঃ ৮ মণ ২৪২ 

গোবর সার ৩০ গাড়ী ১০২ 

জলসেচন ১০২ 

বাগানের জন্ত কৃষিযন্ত্র_ কোদাল, খস্ত!, ছুরি, 

ডালছাট| কাচি ইত্যাদি ২৫২ 

৬৮৯২ 

ফলের গাছ বসাইয়। মাঝে মাঝে যে স্থান 
থাকিবে তাহাতে ১০০০ ঝাড় কল! গাছ বসিতে 

পারিবে। ফলের বাগান ৩ বৎসরের কষ ফলবান 

হয় না। কিন্তু এই ৩ বৎসরের মধ্যে কলাগাছ হইতে 
একটা আয় দাড়াইবে। কলাগাছ হইতে ২য় বৎসর 
্রাক্কা৩০*২ টাকা এবং ৩য় বৎসর ৪০০২ টাক! আয়” 
দীন্ষায় তার পর যেমন ফলের গাছ বড় হইবে কল! 
গাছও তুলিয়া দিতে হইৰে। প্রথম বৎসর দক্জী 
লাগাহীয়ও প্রায় ৫০২ টাকা আফ্ হইতে পারে । 

কধক। ১২৩ 

প্রথম বৎসরের আয় ৫৩ 
টিং 

দ্বিতীয় রি রি ৩ ০১. 

তৃতীয় র্ ৪০ এ 

৭৫০২. 

স্জীক্ষেতের ও কলাগাছ বসাইবাঁর খরচ ৫০২. 
বাগানের খরচ ৬৮৯২ 

৭৩৯২ 
শপ 0 পপ 

বী্ হইতে ঢার! প্রস্তত প্রণালী ।--হুগলী জেল! 
হইতে কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন যে, তাহার 
একটী ছোট খাট সব্জী বাগান আছে, তিনি প্রতি 
বসরই নানাপ্রকার সব্জী বীজ ক্রয় করেন, কিন্তু 
সকল সময় ভালরূপ চার! তৈয়ারি করিতে পারেন 

না। “দেনী বীগুলি হইতে চারা করিতে বিশেষ 
কোন কষ্ট হয় না, বিলাতি কপি প্রভৃতি বীজের 
বেলাই যত গোলমাল।” 

বাজারে সাধারণতঃ যে কেরোসিন বাক্স পাঁওয়! 
যাঁয় সেই কেরোসিন বাক্স প্রস্থ মঝাসাঝি ছুইখান 

করিয়৷ কাটিতে হইবে। এইরূপে ৬ ইঞ্চ গভীর ছুইট 

বাক্স হইবে। তাহাতে (১) পাতাসার চুর্ণণ (২) 
ুপরিষ্কৃত বালি, (৩) গোয়াল ঝ1ট দেওয়া সুন্দররূপে 
চূর্ণীকৃত মাটি সমানাংশে দিয়! পুর্ণ করিতে হইবে। 
সম্পূর্ণরূপ পূর্ণ করিয়! বাক্সগুলিতে অল্প আঘাত 
করিলে মাটি বিয়া যাইবে; এরূপ ভাবে পূর্ণ করা 

দরকার যাহাতে দ্ধ ইর্চ পরিমাণ খালি থাকে । 
উক্ত মাটী জল সিঞ্চন দ্বার! সরস করিয়া লওয় চাই। 
বাক্সে অধিক যথেষ্ট (রস) থাকা আবশ্যক। এই 

প্রকার মৃত্তিকায় আস্তে আস্তে সনগতাবে বীগ্গগুলি 
বুনিতে হইবে । বীজের উপর ধুন্লিবৎ মৃত্তিকা সদ 
চাঁলনি ছনর1 ছড়াইতে হয়। অধিক মৃত্তিক ছড়ান 
উচিত নহে, কেবলমাত্র বীজগুলি ঢাকা দেওয়! 
আবশ্তক। উক্ত বাক্সে জল সেচন করিতে হইলে 

একটা ক্রদ জলে ভিজাইয় 'সৈই ক্রস বাক্সের উপর. 



১২8 
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| ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকিবে কিম্বা জল সেচনের 
বোমার মুখে সশ্ হশ্মা ঝাঝরি লাগাইয়। তাহ! দ্বারা 
জল পিঞ্চন করিবে। | 

বঙ্গ হইতে অঙ্কুর বাহিরের সময় ৬০৭০০ ডিগ্রি 
উত্তাপের আবশঠক, তজ্জন্ত প্রাতঃকালে সুর্যকিরণের 
উত্তাপই বথেষ্ট। অঙ্ক,রগুলি যখন অর্ধইঞ্ হইবে 
তখন তাহাদিগকে চুর্ণাকত মৃত্তিকা! ও পাঁতাসার বিশিষ্ট 
অপর বাঁকে বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত 
করিবে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি অন্তরে একটী একটা 
অস্ক,র বসাইবে। 

এগুলি একটু বড় বড় হইলে আবার নাড়িসা 
বসান আবশ্তক। প্রত্যেকবার নাড়িবার সময় দেখিত 
হুইবে যেন একটাও শিকড় না ছি'ড়িয়া যায়। এই 
প্রকারে চারাগুলি বথন ৬1৮ ইঞ্চি হইবে তথন 
তাহাঙ্গিগকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বসাইতে হইবে। 

ফুলবীক্পগুলি আরও নুক্-_-সেই জন্ত একটু 
বিশেষ যত লওয়1 আবশক। যেৰাক্সে ফুলৰীজ বপন 
করিতে, হইবে তাহাতে পাতাসার অধিক পরিমাণে 

থাকা চাই। তাহ ন! হইলে বাক্সস্থিত মাটা সিঞ্তি 
জল দ্বার! যদি আঁটিয় পিষ্টকবৎ হয় তাহ! হইলে অস্কুর 
বাহির হওয়া! ছঃসাধা হইবে। যে কোন সুক্ষ বীজ 
হউক না কেন, তাহার উপর নুল্ম ভাবে ধুলিকণ। 
চাপ! দ্রিতে হইবে এবং মাটী আঁটিয়া ন! যায় তজ্জন্ 
সতর্ক থাকিতে হইবে । এতটা সাৰধান হইলে তবে 
আশানুরূপ ফল পাওয়। যায়। অযত্বে, অসতর্কতার 

সহিত বীজ বপন করিয়া বীজের, বীজ ব্যবসায়ীর 
অথবা অনৃষ্টের দোষ দিয়! ক্ষাস্ত থাক! কিন্ত অনেকের 
অভ্যাস । 

রা ৭ 

মীরা হইতে মীরাট কলেজের জনৈক ছাত্র 

লিখিতেছেন যে, তাহার! নগেন্্র বাবু মীরাট কলেজ 

হইতে আগ্রা সেন্টঙন কলেজে চলিয়! যাওয়ায় 

বড়ই ছঃখিত হুইয়াছেন। 

মীরাট হইতে আদিবার কালে তথাকার শিক্ষিত 
ও উচ্চধাদস্থ ব্যক্তিরা নগেজ বাবুর প্রতি ধথে্ট সম্ান 

'আধ্বিন ১৩১ 

এবম্প্রকার সম্মান সকথ্ে 

যে প্রকার /১৫01955 ভেতিবাদ) 

তীভাকে দেওয়া হইয়াছে তাহ] বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী । 

ভাগ্যে ঘটে না। 

এর উপলক্ষে একদিন সান্ধা-সম্মিলন হইয়াছিল। 

ইহাতে মীরাটের অধিকাংশ শিক্ষিত, ধনী ও পদস্থ 

ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকিয়া তাহার গলায় ফুলের মাল! 

পরাইয়াছিলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব তাহার সম্মানের 

জন্ত একদিন কলেজ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। 
চিট 

গোলাপ গাছে পোকা শ্রীযুক্ত বাবু ত্বিষাম্পতি 

চট্টোপাধ্যায়-_কাটোর়া। কটাসহ কীটদষ্ট একটী 

গোলাপ পাতা আমর! প্রস্তুত হইয়াছে ।_কটাগুলি 

মরিয়! যাওয়ায় বিবর্ণ হইস় গিয়াছে সহজে চেনা যায় 

না। কটাসহ পাতাটী একটা টিন কোঁটায় পুরিয়া 

পাঠাইলে ভাল হইত। আকৃতি দেখিয়া অনুমান 

কর! যায় যে এগুলি এফাইডিল্ (4131১1009) জাতীয় 

পোক|। সচরাচর ইহাদিগকে "জাবে পোকা” 

বলে। ইহার! প্রায় কপি, সালগম, অরহর প্রভৃতি 

সব্জী নষ্ট করিয়া! থাকে । পিচকারি দ্বারা গাছটা 

ধৌত করিয়া পাতাতে গন্ধকের গু'ড়া ছড়াইয়! দিলে 

কখন কখন উপকার হয় । তামাকের জলও প্রয়োগ 

করা ভাল। আমাদের কীট নিবারক আরক 

ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু গাছ এক- 

বার এই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে সহলেয় 

তাহার প্রতিকার হয় না। কাঁটাক্রাস্ত পাতাগুলি 

ভাঙ্গিয়! পুড়াইয়৷ ফেল উচিত । | 
শ্ (0) সপসস্পি 

ই্যুক্ত এন্, জি, মুখাজী 11.4,5 1645, প্রণীত । 

'১। শর্করাঁবিজ্ঞান।-_ইচক্ষু চাষের জিয়ম, 
আয় ব্যয়, গুড় প্রস্তত প্রণালী এবং বিলাভী 
উপায়ে শর্করা প্রস্তত প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত 
আছে। খুল্য ।* জানা । কৃষক অফিন। 



৫ম খণ্ড; য় সংখ্যা । রলুষর | ১২% 

কৃষি বাণিতে জ্যের [প্রতি আমাদের শিক্ষিত সমাজের 

সুটি পড়িয়াছে, ইহা অপেক্ষ1! সুখের সংবাদ আর কি 

আছে। এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি সর্ধাঙ্গীন উন্নতি 

সাধন করিতে হুইলে পুর্ব প্রচলিত কর্ষণ প্রণালী 
গ্রভৃতির কিরূপ পরিবর্তন হওয়া আবশ্ঠক এই সকল 

বিষয়ের আলোচনার জন্ত আমর! প্কৃষক” প্রচার 

করিতেছি, এবং তৎসঙ্গে কৃষিকাধ্যনিরত ব্যক্তিবর্গের 

সুবিধার নিমিন্ত নান! প্রকার বীঙগাদি সরবরাহ 

করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছি। আমাদের উদ্দেস্ঠ 

কতক সিদ্ধ হইয়াছে, ভগবানের কৃপায় আমর! 

শিক্ষিত সমাজে কৃষির প্রতি কিষৎ পরিমাণ অনুরাগ 

সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমাদের গ্রাহক 

অক্ুগ্রাংকবর্গের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত কতিপয় 

বিশিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া আজ তাহাই 

সপ্রমাণ স্করিবার চেষ্ট1! করিব। 

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আমাদ্দিগের উৎপন্ন দেশী ও 

বিলাতি বীজাদি ক্রয় করিয়াছেন । 

শ্রমুদ্ত হবু জুরেওন।রায়ণ সর্বাধিকারী 

মুর্শীদাবাদ__সঞ্জী বীজ 
শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্জনীলাল সিংহ রাঁয় ঢকদিঘি__ 

সব্জী বীজ। 

ম্যানেজার, টাক পশ্চিমবাটী-_সব্জী বীজ। 

শ্রীযুক্ত বাধু উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, টাকী- উন্নত 
গ্রণালীর আখমাড়! কল। 

শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপুর 
২৪ পরগণ!, জল মেচনার্থ ভাল জলোগুলন 

ব্যন্তর (01911 08100) 

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ, শীবমাগর, 
আঁদাম-_নানাগ্রকারের লাঙ্গল, ছুই এক 
প্রকারের বিদ! মই প্রভৃতি কৃষিযন্ত্র চাষের 
জন্য ধান, কলাই, শরিষ1, সব্জী বীজ এখং 

কৃষি পুস্তক । 

শ্ীধুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ দে, হাওড়া স্কুলের 
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ক পাপা লো সন ও আপ অপ শসা আও পাটি পপি শা অস্ত অত পপ পরী 

কৃষিশিক্ষক__ছাত্রগণকে পারিতোধিক প্রদা- 

নার্থ কৃষিপুস্তক। 

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজাভূষণ চট্রোপাধ্যায়-_ধান্য বীজ 
হণিরিয়।  অন্তান্ত বন্য লতাগুল্সাদি হইতে 

আশ বাহির করেন এবং উক্ত কাধ্যের 

সৌকার্ধযার্থ যন্ত্রের অনুসন্ধান করেন। 

বহিষ্কত আঁশের বাজার দর জানিবার 

অন্তান্ত গুণ বিশিষ্ট। 

ময়ুরভগ্ত রাজ সরকারের শ্রীযুক্ত বাবু এন্, এল, 
ঘোষ-_তুলাবীজ ও গিনিঘাস বীজ। 

শ্রযুক্ত চিদবানন্দ চৌধুরি, গৌহাটি, আসাম । 
কলার ময়দ] তৈয়ারি করিয়া বিক্রয়ার্থ 
আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন কিন্ত এ 

ময়দার রং কাল হওয়ায় এবং বাজারে 

গমের ময়দার দর সম্ভা বলিয়া উহা! বিক্রত্ন 

হইল ন|। 

শ্রীযুক্ত এল, এম, পাল, পিপ্লি-পুর-_সব্জী-বীজ। 

ইনি গত বৎসর আমাদের নিকট 138০1 

৮1১০8 বা ফাঁপর বীজ ছাহিয়াছিলেন 

কিন্ত তাহ! সংগ্রহ করিতে পার! যাঁয় নাই। 

মাননীয় শ্রীঘুক্ত নাড়াজোল রাজ -_ফল সংরক্ষণ 

যন্ত্রের কথ, রুষক, পাঠ মাত্র উক্ত যন্ত্র বিলাত ইইতে 

আনাইবার জন্ত আমাদিগকে অগ্রিম টাকা পাঠাইয় 

দিয়াছেন। 

এতদ্বযতীত আমাদের এসোসিয়েসন-সংশ্রিষ্ট 

কম মূল্যের বায়ুমন্ত্র 91 1)0601) বা কাপড় বোন! 

যন্ত্র পাইলে অনেকে এখনই ক্রয় করিতে প্রস্তত । হস্ত 

পরিচালিত কাপড় বোনা! যন্ত্র বোধ হয় শীত বিক্রয়ার্থ 

বাজারে দেখ! যাইবে। হস্তপরিচালিত লাঙ্গল না 

কোন প্রকার কৌশল সংযুক্ত লাগল খরিদ করিবার 

জন্ত অনেকে :ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতা বশতঃ অনেকে 

প্রফেসার বন্থ আখ্যাধারী কালীঘাটবাসী কোন এক 



এ শর 

চিজ পুন চর 

ব্যক্তির নির্মিত লাঙ্গল খরিদ করিয়া মনশ্ুজ 

এবং প্রায় ৫* জন আমাদের মতামত জানিয়৷ উক্ত 

লাঙগল খরিদ করিতে বিরত হইয়াছেন । 

অনেক গুলির মধ্যে স্থানাভাব ৰশতঃ কতিপয়মাত্র 

নামোল্লেখ করা গেল। উক্ত নামগুলি পাঠ করিলে 

সহজেই অনুমান করা যাঁয় যে অল্পে অল্নে কষি-কর্ে 

্রাস্ত লোৌক্গণের ধনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে । 

কৃষক। আশ্বিন ১৩১১। 

১৯০৩-০৪ সালের সরকারী কুবি-বিবরণী আঁমা- 

দের হস্তগত হইয়াছে । গত বৎসর বঙ্গীয় কৃষি- 

বিভাগের দ্বারা যে সনস্ত কৃষিবিষয়ক কার্ধ্য অনুষ্ঠিত 

ও সম্পাদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃষি অন্ু- 

রাগী ব্যক্তিবর্গের বিশেষ অনুশীলন যোগ্য । কয়েক 

বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্ট যে কৃষকবর্ণের এবং কৃষির 

উন্নতি সাধনে যথেই অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, 

তাহা অনেকের নিকট আবদিত নছে। ভারতীগ্ন 

কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য যে সমস্ত কাধ্য অনুষ্ঠিত 

হওয়। আবশ্তক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস তৎসমযুদয়কে 

তিনটি গ্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, (১) 

ক্ষিবিষয়ক পরীক্ষা! ২) কৃষিবিষয়ক শিক্ষা এবং 

(৩) কৃষিবিষয়ক অত্যাবশ্তকীয় সংবাদাদি দেখ মধ্যে 

ব্ছুল প্রচার। প্রথম ছুই শ্রেণীর কার্যাবলী গবর্ণ- 
মেণ্টের বর্তমান কৃষিক্ষেত্র সমূহ এবং শিবপূর কৃষি- 
কলেজ দ্বার! কিরৎ পরিমাণে সাধিত হইতেছে এবং 

প্রস্তাবিত প্রদেশীয় কৃষিক্ষেত্র এবং পুষা কষি-কলেজ 

স্থাপিত হইলে উক্ত কাধ্য সমূহ আরও জুচাকুরূপে 

হইয়াছেন। সম্পাদিত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর কার্ধ্য সম্পাদন 

আশ্বিন ১৩১১ 
টিলা 

করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক কৃষি-বিবরণী এক? 

অগ্তান্ত পুস্তিকাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু 

উক্ত বিবরণী এবং পুস্তিক1 প্রতৃতি অনেক কৃষি অনু- 

রাগী ব্যক্তির হস্তগত হয় না এবং হইলেও অনেকেই 

উহাদের মন্্রগ্রহণ করিতে পারেন না। এই সমস্ত 

অস্ুবিধার জন্য গবর্ণমেন্ট বঙ্গভাষায় একটী কৃষি- 

বিষয়ক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে, বহুল কৃষির উন্নতি 

অভিলাধী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অনুক্দ্ধ হইয়া! থাকেন। 

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উত্তরূপ পত্রিক! প্রকাশের 

অনেক অন্তরায় রহিয়াছে । এরূপ স্থলে গবর্ণমেন্ট 

যাহা সম্ভবপর তাহাই করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে 

গবণমেণ্টের উক্তি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য,_“৬ 
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অর্থাৎ আমরা এপধ্যস্ত কোন কষিবিষয়ক সংবাদ 

পঞ্র প্রবর্তন করিতে পারি নাই । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 

আমাদিগকে প্কুষক” নামক পত্র গ্রহণ করিতে অনু- 

সরল ক্ৃষি-বিজ্ঞান। 
বঙ্গীয় কৃষিবিভাঁগের আঃ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন্, 

জি, মুখাজী, 1.4.) 2171২405 & ঘন২৪০ প্রণীত 

ভারতীয় রুবিনশ্বন্ধে একখাঁনি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক। 
কধিশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের ও ধাঁহাদের চাষ আবাদ 
আছে তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, মূল্য ১২। 
ঘরই প্রকাশিত হইবে এখন হইতে গ্রাহকদিগের 
নাম রেজিষ্টারী কর] হইতেছে) কৃষক অফিসে আবে 
দন কক্সন। 



&ম খণ্ড ষ্ঠ সংখ)]। 

মতি দিয়াছেন । উক্ত পত্র কৃষি 

বগম মধ্যে প্রচারিত হয় । আমাদের কুষিবিজ্ঞানৰিৎ 

কর্মচারীগণ উক্ত পত্রে লিখিতে এবং পরীক্ষা প্রভৃতির 

ফলাফল প্রচার করিতে অনুকদ্ধ হইয়াছেন । 

এইরূপে গভর্ণমেণ্ট *্কষকের” প্রতি যে অনুগ্রহ 

গ্রকাশ কারঘাছেন তজ্জন্তক কৃষকের পরিচালকবর্গ 

গতর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ । কিন্তু সাধারণের 

নিকটু আরও »সহান্ৃভূতি এবং অন্ুগ্রহ প্রাপ্ত না 

হইলে প্্ষক” উহার কাধ্য স্থচারররূপে সম্পন্ন 

করিতে পারিতেছে না। উপযুক্ত পরিমাণে উৎসাহ 

লাভ করিলে প্কৃষক” বে কৃষি জ্ঞান প্রচার বিষয়ে 

আরও অগ্রলর হইতে পারিবে এরূপ আশা করা 

যায়। 

বর্তমান সংখ্যা গ্রকাশের অনতিপৃর্ধেই সরকারী 
বাঁধিক কুষিবিবরণী আমাদের হস্তগত হওয়ায় আমর! 

উক্ত বিবরণী-ন্তরগত নানাবিধ আবশ্যকীর বিষয় 

এই সংখ্যায় সনিবেশিত করিতে পারিলাম না। পর 

সংখ্যায় উত্ত বিবরণী বিস্বৃত ভাবে সমালোচিত 

হইবে। 
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স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম নীল। 

প্কমকের” পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অবগত 

আছেন যে, এতদ্দেশে নীলের চাষ ক্রনশঃ ক্রমশঃ 

অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে । অনেক নীলকর নীলের 

ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তামাক, ইক্ষু, রিয়া 

প্রভৃতির চাষে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহার 

প্রধান কারণ কৃত্রিম নীলের প্রতিযোগীতা । কিন্তু 

কৃত্রিম নীল কি দ্রব্য? ইহার উত্তরে সংক্ষেপতঃ 

এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, উহা! একপ্রকার 
. বুক পদার্থ; উহার বৈজ্ঞানিক নাঁম ই্ডিগোরটিন 

ক্লষক।- 

(11091896179 )। হাড়ের তৈল অথবা আন্বাভর। 
সপ জি সপ পি তত পপি খাজা 

হইতে যে সমস্ত রং প্রস্তত .হুইয়। থাকে তাহাদের 
সাধারণ নাম 'এনিলিন্ (910117076 )। বাজারে 

ম্যাজেণ্টা, বেগুনি, সবুজ প্রভৃতি যে সমস্ত রং পাওয়া 

যায়, তৎসঙ্গ্দায়ই এই শেণীর অন্তর্গত । কৃত্রিম নীল 

গ্রায় ১৮*৭ সালে গ্রথমে বাজারে দৃষ্ট হয়। এক্ষণে 
জন্মনী দেশে উহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত হইতেছে 
এবং বৎসরের পর বধনর উহার কাট্ঠি ক্রমশঃ 
বাড়িয়া যাইতেছে । ূ 

স্বাভাবিক এবং কুত্রিম নীলে প্রভেদ এই যে 

কু্রিম নীল বিশুদ্ধ ইণ্ডগোটিন । পক্ষান্তরে স্বাভাবিক 

নীলে ইণ্ডিগোটিন ভিন্ন সাঁদা, লাল, পাটকিলে প্রভৃতি 

অন্ত1ন্ত রঞ্জক পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু ইণ্ডি- 

গোটিনই নীলের সার পদার্থ এবং এতন্বারাই নীল 

রং উৎপাদিত হইয়া! থাকে । সুতরাং ইণ্ডিগোটিনের 

মাঞা হিসাবেই নীলের দর অথবা উৎকষ্ুতা, অপ- 

কৃষ্টতা ধাধ্য হয়। ন্বাভাবিক নীলে ইগ্ডিগোর্টিনের 
পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা ৬* ভাগ। উৎকৃষ্ট 

বাঁঞ্ল। নীলে ইঞ্ডিগোটিন কখন কখন শতকরা ৬৮ 

ভাগ পর্যন্তও ব্তধান থাকিতে দেখা গিয়াছে। 

কৃত্রিম নীল দুই গ্রাকার অবস্থায় বিক্রয় হয়--চর্ণ 

এবং চাঁপ। চূর্ণ কিম নীল বিশুদ্ধ ইণ্ডিগোটন। 
চাপ কৃত্রিম নীলে ইণ্ডিগেটনের মাত্র শতকরা ২০ 

অথবা! ৬০ ভাগ। এই ভশ্য় প্রকার কৃত্রিম চাপে 

নীলের অবশিই্াংশ জল ভিন আর কিছুই নহে। 

এক্ষণে উভয় গ্রকার শীল কিরূপ মূল্যে বিক্রীত্ত 

হুইয়! থাকে তাহা দেখ! ষাউক। গত বৎসর শতকরা 

৬* ভাগ ইগ্ডিগোটনযুন্ত বাঙ্গলা নীল গড়ে মণকরা 

১৩০২ মূল্যে বিক্রর হইয়ছিল। অবশ্য এতদপেক্গ! 
“অধিক পরিমাণ ইগুগোটিনবুক্ত নীল ১৭০২ এবং 

এমন কি ১৯৫২ টাক দরেও বিক্রয় হুইয়াছিল। 

কিন্তু এই সময়ে শতকরা ৬০ ভাগ ইগ্ডিগোিনযুক্ত 



ডি নীলের দর মণকর! ৯*২ টাকার রি হয় 

নাই । আমাদের পাঁঠকবর্গের মধ্যে অনেকে অবশ্ঠই 

এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে কৃত্রিম নীলের এত 

অধিক কাট্তি হওয়ার কারণ কি? 

ভারতবর্ষ ব্যতীত ম্যানিলা, মধা আমেরিকা, 

জাভা প্রভৃতি দেশে নীল উৎপাদিত হুইয়৷ থাকে। 
ইতিপূর্বে সমত্ত পৃথিবীতে মোটে প্রায় ৬০৩৬০, ০৩ ্ 

কিলোগ্রামের অধিকও নীল এক বঙ্গদেশেই উৎপাদিত 

হুইত। কিন্তু গত বৎসরে অপরাপর নীলোৎপাদক 
দেশে উৎপন্ন নীলের মাত্রা হাসপ্রাপ্ড না হইলেও, 

বঙ্গদেশে উহার পরিমাণ যথেষ্ট হাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল্লা। 

গ্রত বংসর এতদ্দেশে মোট উৎপন্ন নীলের মাত্র! 

১,৭*০১০*৪ কিলোগ্রামের অধিক হয় নাই। ইহ! 

হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কত্রিম নীলের 

প্রতিযোগীতীয় আমাদের দেশ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত 

হইয়াছে, সেরূপ অন্ত কোন দেশ হয় নাই। গত 

নংসরে মোট নীলের কাট্তি এই রূপ ;-_ 

রুত্রিম নীল এ ৩৫৯,৭০০ কিলোগ্রাম 

সাভাবিক নীল ( বঙগদেশজ ) ১,৭৯*,৯০০০ 

অন্ঠান্ত দেশজাত ২৫৬০১৯০৩ র্ 

(বহতা 

মোট ৭5৭9৬১৬৬০ / 

পৃথিবীর মোট নীলের কাটুতি দেখিলে প্রতীয়মান 
হয় যে গত দশ বৎসরে কৃত্রিম নীল সমস্ত 

নীলের বাজারের এক চতুর্থাংশেরও অধিক স্থান 

অধিকৃত করিয়াছে। গত বৎসরের ভারতবর্ষীয় 
বাণিজ্য-বিবরণী পাঠ করিলে এই সত্য আরও স্পই্- 
রূপে প্রতীয়মান হইয়। থাকে। 

কৃত্রিম নীকের আবিক্ষিয়া ভারতের নীল ব্যব- 

সায়ের পক্ষে যে কতদুর অশুভজনক হইয়াছে ১৮৯৫ 

সাল হুইতে নীল ব্যবসায়ের গতি লক্ষ্য করিলে তাহ! 

স্গষ্টরূপে *বুবিতে পারা যাঁয়। ১৮৯৫-৯৬ সালে 

আম ২২ ৭ ৩৯ এপস অপ পা আপদ পাস শ ০ পপি শা ০৭ ৯ 

শন ১৩১১ 
পিপি পাস লে - এপ্স টপ আপ ঠা লি 

৫,৩৫,৪৫,১১২২ টাকার নীল রপ্তানি হয়। ঙঃ সময় 

হইতে নীলের ব্যবস| ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতে 

থাকে। অবশেষে গত বৎসরে দেখিতে পাওয়া যায় 

যে কেবল ১,৯৭,৬২,০২৬২ টাঁকার নীল রপ্তানি হইয়া- 
ছিল। গত সাত বৎসরে ভারত হইতে নীল রপ্তানির 

মাত্র! প্রায় শতকরা ৬* ভাগ হ্থাসপ্রাপ্ড হইয়াছে। 
পক্ষান্তরে জন্মাণি হইতে কৃত্রিম নীল রপগানির মাত্রা 

প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়াছে। বাদিসি 
আনিলিন্ অগণ্ড সোডা ফেব্রিক (3801501)5 £511111 

0170 90, (910111) নামক জঙ্মীনির প্রধান কৃত্রিম 

নীলের কারখানার বিধরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় 

যে, বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যে পরিমাণে নীল 
ব্যবহৃত হয় তাহার এক চতুর্থাংশ উক্ত কারখান! 

হইতে প্রস্তত | . 

পূর্বেই বল! হইয়াছে থে ভারতীয় নীল-বাবসায়ের 
অধোঁগতিতে বঙগদেশ সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রপ্ত । 

কারণ ভারতে মোট উৎপন্ন নীলের মধ্যে বঙ্গদেশজাত 

নীলের পরিমাণ অদ্ধেক অপেক্ষাও অধিক। এ 

সমস্ত ব্গদেশজাত উৎকৃষ্ট নীলের আদর বে একবারে 

চলিয়! গিয়াছে তাহ! বল! যায় ন1!। ইউরোপীয় রুষিয়া, 

সাইবিরিয়, পারশ্ত উপসাগর, মিসর এবং কতক 

পরিমাণে ইংলগ্ড ও ফ্রান্স গ্রাভৃতি দেশে ভারতীয় 

বিশেষতঃ বঙ্গদেশজাত নীলের যথেষ্ট কাঁটতি রহিয়াছে। 

এই কাটতির মূল কারণ এই যে, অনেকের বিশ্বাস 
কৃত্রিম নীল 'অপেক্ষা স্বাভাবিক নীল দ্বারা রঞ্জিত বস্তু 

অধিক উজ্জল এবং উহার রং অধিক দিন স্থায়ী হইয়া 

থাকে । এই ধারণার বশবর্তী হইয়! নুতন বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্ষিয়ার পক্ষপাতী এবং নব নব বৈজ্ঞানিক যন্ত্ 

প্রভৃতি বলে বলীয়ান আমেরিকা ও ভারতীয় নীল ক্রয় 

করিয়া থাকে । এই ধারণা সত্য বলিয়। গ্রন্তিপাদিত 

হইলেও কৃত্রিম ও স্বাভাবিক নীলের মূল্যের এত তার- 
তম্য এবং মুল্যের তারতম্যের জন্ুপাতে স্বাভাবিক 



» €ম খণ্ড, 3 স সংখ্যা। 

নী উতরৃষ্ঠত এত কম যে মন আর পামিক দি বেশী 

মূল্য দির! রং ব্যবসায়ীগণ স্বাভাবিক নীল ক্রয় করিবে 

বলিয়৷ বোধ হয় না। 

এক্ষণে শ্বাভাবিক নীলকে রক্ষা! করিবার উপায় 

কি? অনেক নীলকর নীল ব্যবসায়ের অধোগতি 

অবশ্ঠন্তাবী মনে করিয়া উক্ত ব্যবসা 

পরিত্যাগ করিয়াছেন । অনেকে আবার ভন্নতির 

আশা একবারে ছাড়িয়া দেন নাই। তাহাদের ধারণ! 

আছে যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে চাষের এবং নীল 

প্রস্তুতের প্রথার উন্নতি সাধন করিতে পারিলে 

এখনও স্বাভাবিক নীল পুর্ববাবস্থ। প্রাপ্ত হইতে পারে। 

এই উদ্দেশে চেষ্টার৪ ক্রটী হইতেছে না। নীল- 

রলায়নবিদ-নিয়োগ, নূতন নূতন জাতীয় নীল প্রবর্তন, 

চাষের নব স্রীণালী অবলম্বন প্রভৃতি যে সমস্ত উপায়ে 

নীল ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হইতে পারে তৎ্মমুদয়ই 

অনুষ্ঠিত হইতেছে । পনেটাল” নামক একটি নূতন 
জাতীয় নীল হইতে যেরূপ ফল পাওয়! গিয়াছে, তাহ! 

আশাপ্রদ। এতত্তিনন নীলের সিটি সাররূপে ব্যবহার 

কর1 যাইতে পারে এবং নীল ক্ষেত্রে ইক্কু, তামাক, 

রিয়া, সরিষা প্রস্ততি ফসলও লাভঙ্গনক হইতে পারে। 

তাহাতে নীলোৎপাদনের খরচ অনেক পরিমাণে লাঘব 

হইয় স্বাভাবিক নীলের মূল্য আরও ন্থলভ হইতে পারে। 

এই স্মস্ত বিষয় বিবেচনা! করিলে স্বাভাবিক 

নীলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণ আশার সার 

হইয়া! থাকে । কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে কৃত্রিম নীলের 

সহিত প্রতিযোগীতায় কৃতকার্য হইতে হইলে আর 

পুরাতন প্রথায় নীল চাঁষ করিলে চলিবে না এবং শুধু 

নীলের উপর নির্ভর করিলেও চলিবে না। এক্ষণে 

নীলচাষে লাভবান হইতে হইলে যথেষ্ট অধাবসাঁয়, যতুঃ 

এবং বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতা আবশ্যক বুঁটিশ উৎসাহ 

এবং উত্তম অদমনীয় বলিয়! অনেকের বিশ্বাস । এক্ষণে 

বৃটিশ উদ্ধম জর্দন দেশীয় বৈজ্ঞানিকের উদ্যমের সহিত 
৩৩ 

রুষক'। 

প্রতিযোগীতায় কিরূপ রুতকাধ্য ভয় 

একবারেই, 

তাহই সাপা- 

রণের লক্ষ্যের বিষয়। পৃথিবীর নীলের বাজারে 

স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম উভয় গ্রতিদ্বন্নার মধ্যে কে সে 

জয়ী হইবে, সাহা বর্থমান মুহূর্তে অনুমান করিতে 

না পারিলেও ইহা যে বন কালের মধ্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । 

“সজিনা” 1% 

নীলবর্ণ ও বক্তবর্ণ ভেদে সজিন1 ছুই প্রকার! 

নীলবর্ণ সজিনার নাম শোঁভাজন। বাঙ্গলায় ইহাকে 

সজিন| বলে। হিন্দিতে সোহিগ্রন ও সঞ্জন বলে। 

এতদঞ্চলে নীলবর্ণ সজিনাকে রঞ্জন বগে। রক্জবণ্ 

সজিনাকে বাঙ্গলায় সুরক্গা। ও স্বাভ্গন্ধা কহে । 

উভয়বিধ মঙ্গিনারই পত্র বারুনাক, উষ্ণবীধ্য 
তীক্ষ, পিচ্ছিল, মুখ গোচক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর এবং 

ক্রিমি ও থাতশুলে উপকারক। ইহাদের ফুল উষ্ণ- 
বীর্য, কফ-বায়নাশক এবং দ্লীহা, গুন্স, বিদ্রধি ও কৃমি 

রোগে ফলদায়ক। 

উহার ফল অগ্নিবর্ধক, কফ্ক-পিত্তনাশক এবং শ্বাস 

কাস, ক্ষয়, পৈত্তিক, গুলু, পিশ্তশূল ও সর্বাঙ্গিবাত- 

নাশক, এবং কুষ্ঠ রোগের পক্ষে উপকারক। ইহার 

ইহার ছালের রস বাতনাশক, কিন্ত ইহা সাব- 

ধানে প্রয়োগ করিতে হয় যেন অন্য স্থানে না পড়ে, 
০০ ২০০ ৩ পা শী পপ 

* লেখক এই প্রবন্ধে সজিনার যে সমস্ত গুণা গুণ 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কতিপয় কবিরাজী পুস্তকে 
দৃষ্টি হইলেও উহাদের মধ্যে ঘে সমন্ত গুলি পরিক্ষীরুত 
তাহা আমাদের বোধ হয় না । এতত্িনন লেখক 
নীল এবং রক্ত বর্ণ গুলি সঙ্জিনার ছই জাতি 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ভিদ শাস্ত্র সম্মত নহে এ 
ছুইটি গ্থানীয় জাতি হওয়া সম্ভব । 



জর 

 হয়। 

ব্রিদোষ নাশ করে বলিয়। 

জিন ১৩:১ ১৩. $ 
সি সি জেড ডি কা সর শাসিথালা ০ 

শিকড়ের রস টিংচার আইডিন সদৃশ । এ রস ১০ 

ফোটা চুণ মিশ্রিত করিয়া কাঁটযুক্ত স্থানে লাগাইয়। 

দিলে কীট সকল মরিয়া যার। বায়ু, পিত্ত, ক, 

গজিনার একটা নাম 

ত্রিদোষপ্র হইয়াছে । ইহার পত্র ও ফল প্রন্থতির 

নাড়ীর পক্ষে অতিশয় উপকারক। কারণ গ্রস্থৃতির 

সমস্ত কফ নাঁশ করে বলিয়া চিকিৎসকেরা সজিনার 

কচিপত্র টুমী ৫) সমেত পরিষ্কার জলে ধুইয়া স্বপ্ন লবণ 

হরিদ্রা মাথাইয়া তৈলে ভাজিয়া খাইতে উপদেশ 

দেন। কচিপত্রগুলি তৈলে ভঙ্ঞিত করিলে অতি 

মুখপ্রিয় ও বাযুনাশক হইয়া! থাকে । 

সজিন! টার খোস৷ ছাঁড়াইয়৷ তিন চারি অঙ্গুলি 

পরিমিত লম্বা করিয়া ভাজা ও তরকারী রাধা হয়। 

সজিনা ভাজা করিতে হইলে প্রথমে খোষ। ছাড়াইম! 

৩।৪ অঙ্গুলি পরিমিত কুটিয়া তৈলে পটল ভাজার মত 

ভাজিতে হয়। আর সজিনাগুলি যদি শক্তহয়কি 

কিছু পক্ষ হয় তবে প্রথমতঃ জলে পিদ্ধ করিয়া পরে 

তৈলে ভািলে অতি মধুর সুন্বাদ ও মুখপ্রিয় হইয়! 

থাকে। ইহা! যে একটী তরকারী তাহা বলাই 

বাছল্য। তরকারী করিতে হইলে উক্তব্ূপ কুটিয়! 

পরে আলু ভাজার মত করিয়া তরকারীতে দিতে 

যদি সিনা অতি কচি হয়, তবে তরকারীর 

তখন দিতে হয়। নতুবা 

তরকারী হুইহে না হইতেই উহা গলিয়া মিশিয়। 

যায়। আর শক্ত হইলে প্রথম হইতেই ভর্জিত 

সজিন। দিতে হয়। কৈ, সিঙ্গ, মাগুরাদি মাছের 

সহিত বাদ্ধিয়া খাওয়া যাঁয়। কিন্তু তরকারী খাইতে 

তীব্র হয়, গরমের সময় সজিন! দেওয়া ঝাল তরকারী 

বাসি খাওয়া! যায় না, খাইতে একরূপ গন্ধ অনুভব 

সজিনার ঝাল ও ভাজা ঢই প্রকারেই খাছ্য। 

স্ধিনার পাতা ও ফুল ভাঁজ খাইলে শরীরের বেদনা 

হয়। 
জল ফুটিয়া উঠিলে 

রে সেই স্থানে ফোস্ক হইয়া যায়। | মঙ্িনার 

যাঁয়। 

কেবল ঝড় বাতাসেই ই 

আরোগ্য হ হয়, ॥ সাজিনার ফল শু টা টর্চার অনেক 

ওষধে ব্যবহার করেন। পরীক্ষা করিয়া নি 

সজিনার আরও গুণাগুণ উপণন্ধি হইঙে পাবে। 

সাজিনা! গাছ চৈত্র বৈশাখ মাসে লাগাহলে 

কিছুদিন জলপিঞ্চন করিতে হয় নঠখা জল শুকাইয়া 
দশ পনর দিন পরে নৃতন পাতা খাহির হইত 

দেখ! যায়। গোড়ান্ধ নুতন মাটা ও ছাই দিলে 

গাছ বেশী ফলে, যূখন সজিনার ফল সকল বড় হঠতে 

থাকে তখন গাছের পত্র মকল ঝাঁরয়া পড়ে । ফল 

নিঃশেবিত হইলে নুন পল্লব বারা গাছটা পুনব্বার 
স্থশোভিত হ্য়। সজিনা যখন মনুষ্যের উপকারক 

তখন প্রত্যেক গৃহচগ্র বাঁটাতে অন্ততঃ ২৪টা গা 

লাগাইলে ক্ষতি কি? হহাতে তরকারী কিনিবারও 

অনেক অর্থ সাহায্য হইতে পারে। | 

সভিনার গাছ মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় 

যত আছে, অন্ান্ত জেলায় এত আছে কি না সন্দেভ, 

পুর্দিয়ারও স্থানে স্থানে এই গাছ যথেষ্ট পরিষাণে 

দৃষ্ট হয়। হচ্ছ! করিপে এই গাছ মকণেই লাগাইতে 

পারেন, ইহা কিছু কষ্টকর বা ব্যয়সাধ্যও নহে । 

জিডলি গাছের স্যায় ইঞার্ণও ডাপ কর্তন করিয়া 

লাগাইতে হয়। অগবা ঝড় বাতাসে ভাগ ভর্গিয়া 

গেলে সেই ডাল লাগাইলেহ নৃতন গাছ হয়। প্রাত 

বত্সর সাজনার গাছ লাগাইঠে হয় ন' এক বৎসর 

লাগাইলে ৪1৫ (ক ৬৭ বত্সর সমান ফলিতে থাকে | 

ইহার বেশা ক্ষতি করে, কারণ 

ইয়ান € 1ডেশিং এপো(নিয়েমন হইতে প্রকাশিত ] 

৯ | বিলাতী সবজী চাষ | 011১1700041 

05200101110 1১81৮ 1, ৬মম্মথমাথ মিত্র 

*.. বিএ, এফ, আর, এ, এম ; প্রনীত। কপি, 

সালগম, গাঞ্র, বীট প্রড়তি বিলাতী 
সবজীচাব প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আছে। 

মুল্য ॥০ স্থলে ।০ আনা, বাপাই 1/5 আন]। 



&ঘ খণ্ড) ৬ সংখা । 
"সস শপ নদ শি শত 

সজিটার ডাল অতি ভঙ্কুর। কোন কোন সজিনা 

গাছ বৎসরে দুইবার ফলে, একবার আখ্বিন কার্তিক 

মাসে ও একবার ফান্তন চৈত্র মাসে ফলে, আবার 

কোন কোন গাছে বারমাসই ফপ পাওয়া ষায়, 
অর্থাং কোন ডালে ফল আবার কোন ডালে ফুল 

এইরূপ পধ্যায়ে বারমাসই ফলিয়া থাকে। কিন্তু 

সাজিনা আশ্বিন অপেক্ষা ফান্ুনেই খাইতে স্থুন্বাদ 

হয় থাকে” মজিনা ডাল আ'যাঢ় শ্রাবণ কি 

কান্িক অগ্রহায়ণ মাপে একহাত গঞ্জ করিয়া পু'তিলে 

চৈত্র বৈশাখের রৌয়ে জল দিতে হয় না ।-_শ্রীণ্ুরু 
চরণ সরকার । 

বাঙ্গাল" দেশে প্রচলিত নিয়মে 
তুত গাছের আবাদ । 

বাঙ্গাল! দেশে তুত গাছের কলম এক এক স্থানে 
৬।৭ খানা লাগাইয়! এক ব] দেড় হাত অন্থর এক 
একটী ঝাড় বাধাইয়া এই গাছের আবাদ করা নিয়ম। 

এইরূপে কাছাকাছি হইয়া জন্মইয়া গাছ গুলি স্বাভা- 

বিক নিরমান্তসারে বড় না হইয়া! ছোটই থাকিয়া 

যায়। এক, দুই বা তিন হাঁত উচ্চ হইলেই কাটিয়। 

গাছগুলি ব্যবহার করিতে হয়; নতুবা পর্যাপ্ত আহার 
বিনা শুষ্ক হইয়া! গাছ মরিয়া যায়। স্বানাভাব ন! 
হইলে গাছ বড়ই হইত। কিন্তু অন্নস্থানে অনেক 

গাছ হইবার কারণ গাছের অবয়ব নকপ বৃদ্ধি ভওয়া 
একবারে অসস্তব হয়। বাঙ্গাল! নিয়মে তের আবাদ 
করিলে গাছগুলি ব্সর বংসর অপ্ততঃ তিনবার 

কাটিতে হয়) অর্থাৎ, বৎসরে তিনবার রেশগের 
পোঁক। পালন করিয়া ব্যবহার করিতে হর । বাঙ্গাল। 

নিয়মেত'তের আবাদ করিলে বৎসরে তিন চারি বার « 

জম্থি কোপাইতে বা নিড়াইতে হয়, নতুবা ঘাম চাপিয়া 
গিরা তুতি গাছ নষ্ট করে। এই নিয়মে আনাদ 

করিলে বত্মরে একার করিয়া্হয়, সার নর মাটা 

কৃষক । 
লি স্াসিস নিলা পা বি পি আট বজসসপা ভ স্পীকজা পিল শিশিপপা গলা আসি ক আত আসি পিপি ও তিন ভিসি 

দিতে ₹ হয়, . নতুবা জমি নিস্তে হইয়া তত গাছের 
পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়। যায়। এই নিয়মে আবাদ 
করিলে তুঁত গাচ্ছের জন্ত প্রতি বৎসরেই পরিশুম 
'অথবা খরুচ করিতে হয়। আবার যে জমিতে বর্ধা- 
কালে অনেক দিন ধরিয়া জল দাড়ায় এমন জগিতে 

বাঙ্গালা দেশের নিয়মে তুতের আবাদ করাই 
» চলে না। 

অন্ঠান্ত যে সকল দেশে রেশমের কার্য্য গ্রচলিত 

আছে, এ সকল দেশে তুঁতি গাছ বড় হইলে পৰে 
তাহার পাতা ব্যবহার হয়। শশ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে মণো 

1 ৫০ হাত অন্তর এক একটা বড় তুঁত গরা্ছ 
স্যার করিয়। লইতে গাঙিলে অন্থান্ত ফসলের পঙ্ছে 

বিশেব ক্ষতি হয় না, রেশম উৎপন্ন চলে, অগচ ঘাঁন 

চাপিয়। বা জ্ল উঠিয়া অথবা জমি নিস্তেল বা হুক 

হইয়া এই সকল বড় ভুঁত গাছকে ছোট ভুতের 
হাম মাপিতে পারে না। কিন্কু বাঙ্গালা দেশের নিয়মে 

তর আবান করিলে একটা বিশেষ উপকার আছে। 

যেখানে প্রথমে রেশমের কাঁষ্য প্রচলিত করিত 

হবে মেখানে বাঙ্গাল দেশের নিয়মে 'অল্প পরিমাণে 

তুতের আবাদ করিতে পারিলে, রেশম পোকা পালন 

শিক্ষার পক্ষে বিশেব স্থবিপা জন্মে। মাঘ বা ফাঙ্জন 
মাসে কলম লাগাইয়া 'আাশ্শিন মামেই পোকা পুষিতে 

পারা ধায়, আশ্বিন বাকাহ্িক মানে 
(বর্মান্তে) কলম লাগাইয়া পৌষ বা মাঘ মাসে পোকা 

পুধিতে পারা যায়। অথবা আবাঢ় শ্রাবণ মানে 

'আবূত স্থানে বা রোপণ করিয়া, ভাদ্র আশ্বিন মানে 

চারা মাঠে লাগাইয়া মাঘ মাসে পোকা পোষা আর 

করিতে পারা খা । বাঞ্গণা নিষষে ভিতের আবার 

করিলে বৎসরে তিন চারি বা পাচ কার এবং দা 
ভাগ করিরা কাম্য করিলে বত্মরে আট বার কঙির। 

পোকা পোষ] ঘায়। তাহাতে প্রতি বংসরে অনেক 

কমককে এই কার্য শিখাইতে পারা যায় ও তাহাদের 
দারা ভুতের কলম দিয়া বাঙ্গাল! নিয়মে আবাদ করা- 
ইয়া] উহাদের নি ঘরে ঘরে পোক। পোযাইতে পারা 

যা | কিন্তু 9৫ বত্নর পরে যখন একটী নৃন্তন স্তানে 

এইরূপে অনেক লোক্ রেশমণউৎপনের কার্য শিণিবে 
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হইবে । ৪1৫ বৎসর পরে বড় গাছগুলিও তৈয়ারি 

হইদ্সা] উঠিবে ও তখন এ গাছের গাঁতা খরচ করিলে 
গাছের বিশেষ ক্ষতি হইবে না । কেবল প্রথম শিক্ষার 
জন্য বাঙগল! দেশের নিয়মে 81৫ বৎসর 'অল্ন পরিমাণ 

তুতের জমি আবাদ করিয়া চিরকালের জন্য বড় 
গাছের উপরই নির্ভর করা উচিত। বাঙ্গালা দেশের 
নিয়মে আবাদ করিবার সময়েই বড় গাছ রীতিমত 
প্রতি বখসর তৈয়ার করিতে হয়, ৪81৫ বৎসর পরে 
এগুলি বড় হইবে তখন তাহাতে অধিক সুবিধ! বুঝিয়] 
কৃষকেরা নিজে নিজেই বাঙ্গাল! তুতের জমী অবহেলা 
করিয়া বড় গাছের উপর নির্ভর করিবে। 

তুঁত গাছ সকল প্রকার জমিতেই 'জন্মে, অর্থাৎ 
যেখানে অন্ান্ত গাছ জন্মে সেখানে তুঁত গাছও জন্মে 
যে দেশে তুঁতের আবাদ নাই সেখানে এ গাছ জন্মিবে 
কিনা ইহ! ভাবিতে হয় না। তবে শীত প্রধান দেশে 
বাঙ্গালা নিয়মে তুঁতের আবাদ চলিতে পারে ন|। 
সে সমস্ত দেশে বড় গাছ প্রথমাবধিই প্রস্তত করিতে 

হয়। সকল জমিতেই তুঁতের আবাদ চলিতে পারে 
বটে, কিন্তু ইহ! বহু দিবস স্থায়ী ও প্রায় অন্তান্ত সকল 

ফনল অপেক্ষা অধিক মুল্যবান বলিয়া! ইহার জন্য 
শ্রেষ্ঠ জমির ব্যবহারই প্রশস্ত । আঁঠিয়াল মাটা যাহ! 
অনেক দিবস ধরিয়। পড়িয়! থাঁকিয়। জঙগলময় হইয়াছে, 
অথবা গৃহের নিকটবর্তী যদি কোন পুরাতন বাশ 
বাগান কাঁটিয়! ফেল! হয় তবে এর বাগান হইতে 
বাশের মুড়ীগুলি উঠাইয়! ফেলিলে যে মাটা প্রস্তত 
হয় এইরূপ মাটাতে বাঙ্গল! ভুত লাগান কর্তব্য । 
বড় তুঁত গাছের জন্য ভাল মাটীর আবগ্তক করে 
নাঁ। জমিটা ঘরের সন্নিকট হইবে অথচ আওতা 
হইবে না। ঘরের সন্নিকট এইজন্য আবশ্যক যে, ভুত 
পাত কেবল রেশমের পোকার থাক এরূপ নহে, 

গোরু, ছাগল প্রভৃতি জন্তদিগেরও ইহা! আহারোপ- 
যোগী। কিন্তু পেশম পোকা পুষিলে অধিক লাভ 

হয় বলিয়৷ গোর, ছাগল যাহাতে তত গাছ খাইয়। 
না যায় তাহার প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য করিতে হইবে। 

ম 

/ 
আঁশ্বিন ১৩১১, 

৮ সা সস 

বড় গাছ একবারু বড় 

হইয়! গেলে আর তাভাদের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয় 
না, এ কারণ বড় গাছ ৯১০ ফুট তৈয়ার করিয়! 

লইয়! মাঠে লাগাইয়া রাখিলেই চলিতে পারে। 
উপযুক্ত জমি মনোনীত করিয়! তাহার চতুক্পার্্ব 

একটী নালা খনন করিয়া জমির চারিদিকে এ নাল 
হইতে খনন করিয়। উঠান খাটী “পালা দিয়” রাখিতে 
হয়, এবং বেড়া দিযা জমিটী ঘেরিয়া দিতে হয়। 
জমীতে আবাদ করিয়া ও কলম লাগণইয়া পরে বেড়া 
দিতে হয়। এই পালা দেওয়া মাটা দ্বিতীয় বৎসরে 
সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ইহার 
পরে গ্রতিবৎমর অথবা একবৎসর অন্তর নাল! হইতে 
মাটা খনন করিয়া! চৈত্র বৈশাখ মাসে জমিতে দিতে 
হয়। এইরূপ প্রতিবংদরে অথবা এক বৎসর অন্তর 

একবার জমিতে মাটী দিতেদিতে বাঙ্গাল দেশে 
তুঁতের জমণ্ডিলি ২০1৩০ বৎসর পরে ৩1৪ হাত উচ্চ 
হইয়া পড়ে এ:ং গাহার চতুষ্পার্থে প্রশস্ত একটা 
গগার হইয়া পড়ে । কিন্তু ৪৫ বৎসর মাত্র বাঙ্গাল! 
দেশের নিয়মে ভুতের আবাদ করিয়। শেষে এ জমি 
অন্য শম্তের অন্ত ব্যবহার করিলে নালাও অধিক 
গভীর হইবেক না! এবং জমিও বিশেষ উন হই- 
বেক না। 

জমি মনোনীত করিয়া শীতকালে কোদালী দ্বারা 
এক একহাত পরিমাণ গভীর করিয়। জমিটী খুঁড়িয়! 
রাখিতে হয়। বৈশাখ মাস পধ্যন্ত এইরূপে জমি 

ফেলিয়! রাখিসম্না পরে বুষ্টি পড়িলেই ছুইবার চাষ 
দেওয়! কর্তব্য । ন্যেষ্ঠ 'আযাঢ় শ্রাবণ মাসেও এক 

একবার করিয়া! তিন চারিবার চাষ দেওন! বর্তবা, 

কৃষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থাবলী। 
১। কৃষিক্ষেত্রে ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২। (২) সবজীবাগ ॥০ (৩) ফলফার ॥০ 
6৪) মালঞ্চ ১২) (৬) [1658159 00 178200 ৯২। 

(৬) 2০০০০ ০10:০1%০। পুস্তক ভিঃপিঃতে পাঠাই 
বাঙ্গালা তু'ত চিরকালই-পর্ধবাকার থাকে বলিয়া ইহা! কৃষক আফিসে পাওয়া যায়। 



৫ম খণ্ড, ৬ সংখ্যা। 

ভাদ্র আশ্বিন অথবা! কার্তিক মাসে, অর্থাৎ বর্ষা ভাল 
কর্ধিয়া শেষ হইয়া গেলেই, উপধু্ণপরি তিন চার বার 
চাব ( অর্থাৎ লাঙ্গল ও মৈ) দিতে হইবে । এইরূপে 
চাষ দিলে জমি উত্তম প্রস্তত হইবে । তখন একটী 

দড়ি দ্বার লাইন ঠিক করিয়া কোদাঁলী দ্বারা ১ হাত 
অন্তর একট| করিয়া মাটাতে কোপ দিয়া চলিয়! 

যাইতে হয়। 

পুঁভিতে হয়। মাঘ ফাল্তন মাসে কলম পূর্তিতে 
ভইবৌ অগ্রহায়ণ মাসে জমি খুঁড়িয়া পৌষ মাঘ মাসে 
চাষ সমাপন করিয়া কলম লাগাইতে হয়। আশ্বিন 
কার্তিক মাসে কলম না লাগাইয়া ঘদি মাঘ ফাল্গুন 
মাসে লাগান হয় তবে জমীতে ভিলি বাদ্দিয়া ভিলির 

নীচে নীচে কলম পুতিতে হয় এবং বৈশাখ মাসে 

প্রথম গাছ কাটিয়া! দিবার পরে হই পার্খের মাটা 

গোড়াগুলির উপর চাপাইয়! জমী সসতল করিয়। 
দিতে তয়, এবং পর বৎসর বৈশাখ মাসে ছুই পারের 
মাটী গাছের গোড়ায় দেওয়াতে ভিলিগুলি গাছের 

শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে থাকিবে । ইহাতে সারের বা অন্ত 
মাটীর আবগ্তক ছুই বৎসরের জন্য হয় না। আশ্বিন 
মাসে ভিলির মধ্যে কলম লাগাইলে নামলা বৃষ্টি হইয়া 
ভিলির মধ্যে জল জমিয়া কলম পচিয়া যাইতে পারে। 
বাঙ্গলাদেশে মুর্শীদাবাদ অঞ্চলে আশ্বিন কাণ্ঠিক মাসে 
ও মেদিনীপুর অঞ্চলে মাঘ ফাল্তন মাসে তুতের কলম 
(মুড়।) লাগায় । আশ্বিন কাণ্তিক মাসে জমিতে অধিক 
রম থাকে বলিয়া যে সকল স্থান স্বাভাবিক নীরস 

সেই সকল স্থানে এই সময়েই মুড়া লাগান কর্তব্য । 
যে সকল স্থানে জমি স্বাভাবিকই সরস সেই সকল 
স্থানে মাঘ ফাল্ভুন মীসে ভিলির মধ্যে মুড়া লাগাইতে 

হয়। ভিলির মধ্যে মধ্যে মুড়া লাগাইলে ছুই পাশ্বস্থ 
মাটী ছইবার বৈশাখ মাসে গাছে গোড়ায় দেগয়াতে 

অন্ত মাটী তুলিবার ব সার দিবার খরচ বাচিয়া 
যায়। 

তুঁত গাছের প্রাক অথচ অঙ্গুলির স্ায় সরু 
ডাল সকল ১০।১২টী করিয়। একবারে বাম হাতের 
সুঠাত্ঘ মধ্যে গোছ। করিয়া! লইয়া, একখণ্ড কাষ্ঠের 
উপর ফেলিয়! ডান হাতের কাটারি দ্বারা অদ্ধহাত 

৩৪ 

রুষক। 

পরিমাণ লম্বা করিয় 

এই সকল কোপান স্থলগুলিতে কলম * 

১৩৩ 

সি ৯ বসি আপস বাসি ই সা 

কাঁটিতে হয়। এক এক 
আঘাতে ১০১২ খানি করিয়া কলম কাটা হুইবে। 
এই সকল কলম কাটাও চলিবে ও একদিকে পোতাও 

চলিবে। কিন্তু কলম কাটিয়া একমাস কাল পর্যন্তও 
ছায়ায় রাখিয়! ৩৪ দিবস অন্তর উহাতে জল সেচন 
করিলে এগুলি নই হইবে না। সমতল ভূমিতে 
অথবা ভিলির মধ্যে মধ্যে কোদালের দ্বারা গর্ত 

করিয়া প্রতি গর্ভে ৬৭ খানি করিয়া কলম লাগাঁইতে 
হয়। কলমগ্চলির ণ্চাক' যেন উদ্ধমুখী থাকে ) 
কলম গুলি উপ্টা করিয়া লাগাইলে গাছ বাঁহির হইবে 
ন1!। কলমগুলি ঈবৎ বক্র করিয়। লাগাইতে হয়; 
এবং মাঘ কান্তুন মাসে লাগাইতে হইলে এক অঙ্ুলী 
মাত্র জাগাইয়! রাখিয়া অধিকাংশ জমির মধ্যে পুতিয়া 
দিতে হইবে, কিন্তু আশ্বিন মাসে লাগাঁইতে হইলে 
কিছু অধিক জাগাইয়! রাখা কর্তব্য, নতুবা নামল! 
বৃষ্টি হইলে কলম পচিয়। যাইতে পারে। কলম 
লাগাইবার সময় বৃষ্টি হওয়া উচিত নহে। গাছ 
বাহির হইবার পূর্বে দি বৃষ্টি হয়, তাহ! হইলে মাঁটী 
জমাট বীধিয়! অস্কুরগুলি বাহির হুইবাঁর পক্ষে বাধা 
জন্মে। যদি বৃষ্টি হয়, তবে কলমগুলি চতুষ্পার্স্থ মাটা 
থুর্পি দ্বারা আন্না করিয়া! দিতে হয়। কলম লাগাইবার 
পরে যখন গাছগুলি ঠিক লাইন ধরিয়া ৫৬ অঙ্গুলি 
উচ্চ হইয়া উঠিবে, তখন একবার খুর্পি দ্বারা নিড়াইতে 
হইবে। এ সময় লাঙ্গল চালাইলে মুড়া (অর্থাৎ 
কলম ) গুলি নড়িয়া যাঁইর! অনেক গাছ মরিয়া 
যাইতে পারে । কলম লাঁগাইবার আড়াই মান পরেই 
গাছগুলি একহাঁত দেড়হাত উচ্চ হইবে। এই সময় 
গাছগুলি গোড়া ধেঁসিয়া একবার কাটিয়া ফেলিতে 

হয়, এ গাছের পাত। নিতান্ত নরম ও পাতলা । এই 
পাতাকে “নৈচা পাতা” বলে । নৈচা পাতা যদি রেশম 
পোকার শেষাবস্থায় দেওয়া যায়, তাহাতে পোকার 

'্রসা” নালে একরপ ব্যারাম হয়। এই পাতা 
গোরুকে খাইতে দেওয়াই ভাল। গাছগুলি কাটিয়। 
ফেলিয়া মধ্যবন্তী স্থানে লাঙ্গল দিতে হয়। ভিলির 
মধ্যে যদি গাছ হইয়া থাকে তবে ছুই, পার্বস্ু মাটা 
এই সময় গাছের গোড়ায় পড়িয়া জমি য়মতগ হইসা 



দিতি পর সি শু চস সরে 

যাইবে। এই চাষ, আশিনে মুড়া লাগাইলে অগ্র- 
হাঁয়ণে হইবে ও মাঘে মুড়া লাগাইলে বৈশাখে হইবে। 
গাছগুলি এইরূপে কাটিয়া! দিয়া একবার চাষ দিলে 

' যেনৃতন গাছ বাহির হইবে, তাহাই প্রথম পোক! 
পুষিবার জন্য ব্যবহার হইবে। অর্থাৎ আশ্বিন মাসে 
মুড়া পুতিলে মাঘ মাসে পোকা পোষ! আরম্ত করা 

যায়, এবং মাঘ মাসে মুড়া পুতিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে পোকা 
পোষা আরম্ভ করা যায়। যদি আখিন মাসে মুড়া 

লাগান হইয়। থাকে, তবে বৈশাখ মাসে, জমির 
চতুষ্পার্থ্ে পালা দেওয়া যে মাটীর কথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে, এ্রী মাটী জমিতে ছিটাইয়া৷ দিতে হইবে। 

পু্ষরিণী বা পগারের মাটি তুঁতের জমীর উত্তম 
সার। নীলের সিট প্রতিবিঘ! ৫ গাড়ি, পচা গোব- 

রের সার প্রতিবিঘ! ১৭ গাড়ি, পোলুর অর্থাৎ 
রেশম পোকার) নাদি পচ৷ প্রতিবিঘ! ২ গাড়ি, মোরা 

বিঘা প্রতি অদ্ধমণ, এই সমস্তও তু'তের জমির পক্ষে 
উত্তম সার। দার ভিন্ন বাঞ্গল! নিয়মে তু'তের আবাদের 
জমিরতেজ থাকে না। 

জমিতে বৈশাখ মাসে সার দেওয়া হইলে পরে 
হুইবার লাঙ্গল দিয়! ঘাঁস মারিতে হয়। আবাঢ় মাসে 
পুনরায় গাছ কাটবার উপযুক্ত হইবে। অনেকে 
আধযাঢে গাছ না কাটিয়। শ্রাবণে কাটিয়া থাকে). 

ইহার কারণ এই ধে আযাঁট়ে গাছ না কাটলে ডাল 
গুলি মোট! হয় ও বৎসরের মধ্যে যে সর্ব প্রধান 'ন্দ” 
(অর্থাৎ পোলু পুযিবার সময় ) সেই অগ্রহায়ণ বন্দে 
অধিক পাতা হয়। আধাট়ে যদি পোলু পুরা পাতা! 
খরচ হয় তবে ভাদ্রে পুনরায় একবার পোনু পুধিবার 
পাত৷ পাওয়া যায়। কেবল এইরূপে ছুইবার বর্ষা- 

কালে পোলু পুধিয়ী গাছ কাটিলে অগ্রহায়ণ বন্দে 
কিছু অন্ন পাত পাওয়া যায়। কিন্তু আঘাঢ় মাসে 
গাছ ন। কাটিয়। যদি কেবল পাত। ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপর- 
কার ডাল ভাঙ্গিয়৷ পোলু পোধা যায় তাহাতে পুনরায় 
ভাদ্রে পোলু পুধিবার পক্ষেও কোন বাধা হয় না, 
অথচ অগ্রহাক়ণী বন্দেও পুর্ণ মাত্রায় পাত্বা পাওয়া ' 
যায়। মুশিদাবাদ অঞ্চলে কৃষকদের আধাটে “জমি 
ভাঙগিবার” পক্ষে বিশেষ আপত্তি দেখ। যায়। কিন্তু 

ঞ 

আর্মিন ১৩১১ 
৮৮৯ সি না, রে শট পতি হএন্ি ৮ [০০০ 

বগুড়! «1 মেদিনীপুর জেলার স্ঠায় যদি এ জেলার 
কৃষকের! আষাঢ়ে গাছ ন! কার্টিয়া কেবল পত্র ছ্য়ন 

দ্বারা পোলু পোষে তবে বৎসরে একবার করিয়া 
অধিক পোলু পুষিতে পারে । আধাঢ়ের পাতা উঠ্ঠিয়। 

যাউক বানা যাউক শ্রাবণ মাসে একবার নিড়ান 
দরকার হয়। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে পোলু পুষিবার 
জন্য কেবল গাছের উপরিভাগগুলি কাটিয়া লইয়া 

'যাওয়া হর। নিয়স্থ পাতা ডাল ঝ! মুড়াগুলি ভাদ্র 
আধ্িন মাসে গোড়া ঘেঁসিয়। কাটিয়া ফেলিতে হয়। 

এই ডালগুলি হইতে নুতন জমতে লাগাইবার জন্য 
উত্তম কলম হয়। মূড়! কাটা শেষ হইলে জমিতে 
স্থন্দর করিয়া চাষ দিতে হয় | এই চাষ দিবার পরে 

অগ্রহায়ণী বন্দে পুনরায় গাছ পোকার জন্য কাটা 

যায়। পাতা উঠিয়! গেলে অগ্রহায়ণে একবার চাষ 

দিতে হয়। 

তুঁতের জমিতে প্রায় জল দেওয়া রীতি নাই। 
কিন্তু যেখানে জল দিবার সুবিধা আছে সেখানে জল 

সেচন করিলে বৎসরে একই জমি হইতে দুইবার 
অধিক পাতা কাঁটিতে পারা যাঁয়। অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, 
চৈত্র, আষাঢ় ও ভাদ্র এই চারিবার পাত কাটিয়। 
পোলু পুধিয্লা মাথী ও বৈশাখী আরও এই ছইটা 
বন্দ পোলু পোষা যায়। একই জমির পাতা লইয়া 
বৎসরে ছয়বার পোলু পোষা বঙ্গদেশের কোন কোন 

গ্রামে রীতি আছে। 

৪ | রসায়ন পরিচয় |_-শিবপুর কলেজের 
কুষি-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় কুষি-বিভাগের 
কশ্মচারী শ্রনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। 
মবত্তিকা-পরীক্ষা, সার প্রয়োগ, শস্য-পধযায়, 
সর্বপ্রকার গদ্য ও তাহার রাপায়নিক 

বিশ্লেষণ, শ্বেতসার, সাবান, শর্কর! প্রন্থত 
প্রণ।লী প্রভৃ:ত কৃষি-রপায়ন মন্বন্ধীয় যাব- 
তীয় বিষয় এই পুন্তকে বিশেষরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । বিজ্ঞানসম্মত' কৃষি-সম্বন্ধে “ইহা 
অত্যাবশ্তকীয় পুস্তক । মুল্য ১২ টাক]1।, 

কৃষক অফিস। 



মে খণ্ড) জট সংখ্যা। 
চুস্্র 

চুই বংসরের খরচ ।-_ 

শীতকালে কোপাইবার জগ্ঠ ৩০ জন মজুর ৩০ 
তিন আনা হিঃ ৫11৩ 

পগার কাট। ও বেড়া দেওয়! (ঠিক! কাজ) ১০২ 
১২ যোড় বলদ, লাঙ্গল ও মই ভাড়! ও চাষীর 

মছুরী, দিন।০ আন! হিঃ 
১০ বোঝা পাকা মুড়! কাটিয়! আনিবার থরচ ।« 

গারি আন! হিঃ ২॥০ 

কলম কাটিবার জন্য ৫ জন মন্ভুর ০ আনা হিঃ ৪৩/০ 
লাইন ধরিয়! কোদালী দ্বারা কলম পুতিবার গর্ত 

করিয়া যাইবার জন্য ৫ জন মঞ্জুর 45০ 
কলম পুতিবার জন্য ১৫ জন মজুর ২৮/০ 
আখিন মাসের নিড়ান খরচ (ঠিক) ॥০ 
প্রথম পাতা উঠিয়া যাইবার পর চাষ ১1০ 
চৈত্রে ঝ| বৈশাখে মাঁটা দরবার খরচ (ঠিকা) ৫২ 
বৈশাখে চাষ 4০ 
বৈশাখে যদি জল সেচন কর! হয় তাহার খরচ ৫২ 
শাবণে নিড়ান (ঠিকা) 
ভাদ্রে মুড় কাট। ॥০ 

আখ্বিনে চা ০ 
অগ্রহায়ণ পাতা! উঠিয়। যাইবার পর কোপাইয়। 

দেওয়। ২০ 

দুই বৎসরের খাজনা ৪২ 

8 ৭,/ ০ 

জলসেচন, মাঁটা দিবার খরচ ও জমির খাঁজন| এই 
তিন বাবুদে কিছু কিছু কম খরচ হওয়া সম্ভব, কিন্ত 
বিঘা প্রতি ৪০৫০ টাকা দুই বৎসর খরচ না করিলে 
তু'তের জমি ঠিক হইয়! দাড়ায় লা । 
উৎপন্ন ।-_বিধা প্রতি গ্রথম ছুই বৎসরের উৎপন্ন । 

আশ্বিন বা! কান্তিক মাসে মুড়! পোঁত! হইলে 
প্রথম পাতা বিক্রয় অগ্রহায়ণ মাসেও হইতে পারে 
( নৈটা পাতা )। কিন্তু ইহ! না বিক্রয় করিয়া গরুকে * 
থা৪য়ানই কর্তব্য বলিয়া নিয়লিখিত হিসাবে প্রথম 

অগ্রহায়ণের বার মণ পাত। বাদ দেওয়া গেল।-.. 

সি বা উদ 

বিঘা প্রতি তুঁতের জমি আবাদ করিবার জন্য প্রথম ৮ মণ পাতা মাধীবন্দে ৮ টাক। 
১২ ৮ ৮5 চৈত্র বন্দে ১২২ » 
১৬ ৮ ৮ আধা বন্দে ৮. ৮ 

২৭০ ৮” ৮ ভাদ্র বন্দে ১০২ ৮ 
১৫. ৮. ৮. অগ্রহায়ণী বন্দে ১৫২ ” 
১৫ ৮. ৮. পৌষে ১৫২২ ৮ 

৮৬ * & ৬৮. 

আবাদ আরপ্ত করিবার ছুই বৎসর পরে বিঘা 
প্রতি, প্রতি বৎসরে ১০০ মণ পাতা হইবে। ১০০ মণ 
পাতা খাওয়াইলে ২০০ সের আন্দাজ কোয়৷ হইবে । 
টাকায় ২ ্ুই সের কোয়া! নিতান্ত স্থলভ মূল্য । কিন্তু 
৯০০ মণ পাতা! প্রতি বৎসর জমিতে উৎপন্ন করিতে 

গেলে বাঙ্গালা তুতের অন্ত ব্লীতিমত আবাদের 
আবগ্ঠাক। 

জমি প্রস্তত হইয়! গেলে বিঘা প্রতি প্রতিবৎসরে 
কিরূপ হারে খরচ করিতে হয়, তাহার তালিক। নিম 

দেওয়া গেল।-_ 
টাকা 

আশ্থিনে মুড়া কাটা ৪ 

ছুইবার চাঁষ দেওয়! ॥০ 
কান্তিকে নিড়ান ১২ 
অগ্রহায়ণের পাত। বিক্রয়ের পপ কোদালি দ্বারা 

উপর২ কোপাইয়া দেওয়া ১২. 
নিড়ান 4৩ 
মাধ মানে ভাল করিয়! কোপান (২২ জন মজুর) ৬২ 
চৈত্র মাসে মাটা দেওয়া ৫২ ' 
বৈশাখে জল বেওয়| ৫-২ 
বৈশাখের শেষে খুঁড়িয়া দেওয়। ১ 
শ্রাবণে নিড়ান ২- 

জমির খাঁজন৷ ২* 

২৫২ 
ব্দেশের নিয়মে চাঁষ করিতে নেক খরচ পড়ে, 

কিন্তু ঞ নিয়মে কাধ্য করিয়াও রেশম পোকা 
পালন কৰিণে, বিঘা প্রতি বৎসরে, অন্ন ৫০২ 
টাকা, লাভ থাকে। নিয়মে রেশম ৫পাকা পালন 



4৩৬ 
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করিলে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিরূপে 

ন্থুনিয়মে রেশমের পোক। পালন করিতে হয় তাহা 
॥ অন্য একখানি শিক্ষাপত্রে বিবৃত হইবে । ঘরের মধ্যে 

স্রীলোকে রেশম পোকা অনায়াসে পালন করিতে 

পারে। রেশম উৎপন ভদ্র অথচ দরিদ্র স্্রীলোকদের 
একটা সুন্দর জীবিকার উপাষ। 

কলম হইতে কিরূপে তুঁত গাছ আবাদ করিতে 

হয় ইহার সবিশেষ বর্ণন। কর! হইয়াছে । বীজ হইতেও 

যে এই গাছ প্রস্তত হয় তাহারও উল্লেখ কর! হই- 
য়াছে। যেস্ানে তুত গাছ আছে নেস্থানে অনায়াসে 
কলম পাওয়া যায়, কিন্তু যেস্থানে তুঁত গাছ নাই ও 
রেশমের কার্য নৃতন করিয়। আরম্ভ করিতে হইবে 
সেস্থানে বীজ রোগণ করিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া বঙ্গ- 
দেশের নিয়মে ধেঁসার্েসি করিয়। বর্ধার শেষে ঝাড়ে 

ঝাড়ে চারা ক্ষেত্রে লাগান যাইতে পাবে, অথবা বড় 
গাছ প্রস্তুত করার জন্ত অন্তরূপ আবাদের প্রণালী 
অবলম্বন কর। ঘাইতে পারে। বীজ হইতে কিরূপে 
চাঁরা প্রস্তত করিতে হয় এবং চারা হইতে কিরূপে 
বড় গাছ প্রস্তত করিতে হয় তাহা প্বড় তুত গাছ 
রোপণ” এই বিষদের অন্য এক শিক্ষাপত্রে বর্ণনা করা 

যাইবে ।--শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় । 

ফল প্রসঙ্গ | 
যারা ইস্থাছাট 

বৃক্ষকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিলে ফুল এবং ফল 

যেরূপ হয়, বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়। দ্বারা তাহাদের 

খ্যা এবং গুণ উভয়েরই উৎকর্ষ সাধন কর! 

যায়। 

. সাধারণতঃ থে সকল কারণে বৃক্ষের পত্র. এবং 

মূলের বৃদ্ধির অনুকৃণ, তাহাই ফল এবং ফুল হইবার 

এবিষয়ে প্রতিকুল। এই কারণে কতকগুলি বৃক্ষের 

টু পঞ্জোদগম অধিক দেখ! গেলে, তাহাদের মূলের শিকড় 

কতুকপরিমাণে কাটিয়। দিলে, ফল অধিক হইতে দেখা 

কৃষক । রর আষ্জিন ১৩১৩ 
এরি লিক এর ২৬ পর ্ই,. ১ 

যায়। লেখক একটী ১৬ বৎসরের আমবুক্ষের পত্রাধিক্য 

দেখিয়া এবং ফল সেই বৃক্ষে কখন হয় নাই জানিয়ী, 

তাহার মূল আশ্বিন মাসে কাটিরা দেওয়াতে, প্রথম 

বসর জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহান্তে প্রথম একটী ম্থপৰ্ক 

ফল এবং দ্বিতীয় বৎসর সেই বুঙ্গেই ৩০৪০টা 

স্ুপক ফল পাইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে কিন্তু নিকট- 

বর বৃক্ষে অপেক্ষাককত কম ফল ভ্ইয়াছিল। শিকড় 

ছাটিয়। অন্থান্য বৃক্ষেরও ফল ধরান খাণ। পু 

মৃত্তিক! খুঁড়িয়া মুল রৌদ্রে এবং বারুতে বাহির 
করিয় দিলে, অথব! ছোট টবে বৃক্ষ রোপণ করিলে, 

মূলের বৃদ্ধি হ্রাস হইয়া পুষ্প এবং ফলের বৃদ্ধি হয়। 

শিকড় পুরাতন হইলে তাহাতে কখন কখন কাষ্ঠ 
জমিয়া শক্ত হইয়। যায়, এরূপ শিকড় দ্বার রস বহন 

হয় না, সেই*সব পুরাতন শিকড় কাটিয়া দিলে, নূতন 
কোমল শিকড় বাহির হইয়! রসাকর্ষণ করতঃ বুক্ষকে 

সতেজ রাখে এবং ফলোত্পাদনে সক্ষম করে। 

আহ্গুরের মূল এই নিয়মানপারে খুঁড়িয়া বাহির 

করিয়া দিলে এবং কঠিন মূলগুলির উপরের শক্ত অংশ 
তীক্ষ অস্ত্র দ্বারা উঠাইয়৷ দিয়া, মত্হ্য পচ সার দিলে, 

বাঙ্গাল! প্রদেশেও তাহাতে যথেষ্ট ফল ধরে। 

পিচের ফল বাঞ্গলা দেশে বড় করিবার জন্ত দেড় 

হস্ত' পরিমিত মাটির নিচের মুলগুণি ছিদ্র করিয়! 

দিবার প্রথাও বোধ হয় উল্লিখিত কারণেই অন্থু- 

মোদিত। কুলগাছ এবং বেলগাছের গোড়া খুঁড়িয়া 

বাতাম এবং রৌদ্র খাওয়াইলে ফল বড় হইবারও বোধ 
হয় এই কারণ। 

রেশম বিজ্ঞান |--(৩০* পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ । 
রেশমের পোকার চাষের, পক্ষে এই পুস্তক 
খানি একান্ত প্রয়োজনীয়; ইহু। মচিত্র। 
মূল্য ১/০র স্থানে ১২ টাক! মাত্র । 

কৃষক অফিন। 

চা 
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ফুল এবং ফল উৎপর করিতে হইলে, বৃক্ষের রস 

গ্রহণ ক্রিয়ার গতি কিছুকালের জন্য হাস হওয়া টাই। 

মৃত্তিকাতে জলীয় অংশ কম হইলেও পন্রোৎপন্তি না 

হয়! ফুলোঁৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা হয়। অনেক 

গ্রকার বৃক্ষের শাখার বাকল চক্রাকারে একটী তার 

দ্বারাই হউক বা ছুরি দ্বারাই হউক সামান্য প্রশস্ত* 

কৰিঞ্া কাটিয়া দিলে, ( মেই বৎসর ধাকলে বাকলে 

মেন যোড় লাগিয়! না যায়।) তাহাতে সেই শাখায় 

ফল অধিক হয়, এবং ফলের আয়তনও বৃদ্ধি 

পায়। 

প্রত্যেক বৃক্ষের ফুল উৎপত্তির জন্ত বায়ুর এবং 

মৃত্তিকার একটী বিশেষ উত্তাপের আঁবশ্তক ) যদি 
কোনও উপায়ে বৃক্ষকে মেই বিশেষ বিশেষ উত্তাপে 
রাখ! যায়, তাহা হইলে ভাহাতে ফুল ও ফল হয়। 

বিশেষ উত্তাপ উৎপাদন দ্বারাই, শীতপ্রধান দেশের 

টহাউসে গ্রীক্ম গ্রধান দেশীয় বৃক্ষেও ফল ফলান 

যা ছিড়ে 
ক্বাভাবিক মে উস্তাপে বৃক্ষে ফল ফলে, কোনও 

উপায়ে বৃক্ষকে তাহা অপেক্ষা একটু বেণী উত্তাপে 

যদি রাখা যায় এবং মাটিতে রন কম থাঁকে, তাহা 

হইলে যে নকল্ বৃক্ষে সহজে ফল ফুল হইতে চাহে 

না, তাহাতেও ফল ফুল হইতে দেখ! যাঁয়। মৃত্তিকার 

উত্তাপ বৃদ্ধি করান অপেক্ষাকৃত সহজ, বৃক্ষের গোড়ায় 

গোবর, পচা পাঁত। ফেলিয়া ঢাকিয়া দিলেই তাহার! 

পচিয়া উত্তাপ'উৎপাদন করে এবং যর্দি উহার উপরে 

খড় দিয় ঢাকিগা দেওয়া হয় তাহ! হইলে এ স্থানের 

উত্তাপও (টেম্পেরেচার ) বেশী হয়। কিন্তু বাযুর 

উত্তাপ: বেশী করিতে হইলে, আবদ্ধ স্থান চাই) 

কেবল মৃত্তিকায় উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া ইক্ষুর বীজোৎপন্তি* 
৮ ক্য শগাবহূজি 21 গরীক্ষা কর! যাইতে পারে। 

27 হুল ফাতীয় ইচ্ষ 

শট ভিত তা সি উস পা বিপাশা পা তর পা ৫ পপ” ১ আও ৬ পিতা ওত 

কাঠালের কাণ্ডে খড় জড়াইয়৷ দিলে, তাহাতে 

অধিক ফল ফলে, এইজগ্ স্থানে স্থানে এই প্রথ' 

প্রচলিত আছে; উত্তাপ সংরক্ষণই বোঁধ হয় অধিক 

ফল ধরিবার কাঁরণ। 

বৃক্ষের উর্ধগামী শাখাতে নিয়গামী এবং সমতল 

গামী শাখা অপেক্ষা রম অধিক যায়। রস যাহাতে 

কণ প্রবাহিত হয় সেই জন্ত উদ্ধগামী শাঁখাকে ওজন 

সংযোজন দ্বারাই হউক ব! রজ্ছু বার বীধিয়াই হউক 

নিযনগামী করিয়া দিলে তাহাতে অধিক ফল হয়। 

এই প্রণালী অনুসারে আত্ম বৃক্ষের শাখা নিয়গামী 

করিয়! দিয়! আসর বুক্ষে অধিক ফল ধরিতে দেখা 

গিয়াছে। 

কোঁনও পত্রাধিক্য বুকের শাখার মহিত যদি সেই 
জাতীয় অন্য নিপ্তেদ গাছের সহিত কলম বীধিয়! 

দেওয়! যার, তাহ! হইলে সেই বৃক্ষে ফল অধিক হন 
এইরূপ কথিত আছে। 

পুং ফুলধারী তাঁলবৃক্ষের মূল কাটি! দিয়া কাণ্ডের 

মধ্যে ছিদ্র করিয়া দিলে, তাহাতে স্ত্রীফুল হইয়! তাল 

হয়। অথবা পুং ফুলধারী বৃক্ষের দুই একটী মধ্যস্থ 

পত্র রাখিয়া বাঁকি সমুদয় পত্র কাটিম্া ফেলিলেও উল্ত 
ফল হয়। বর্ধমান অঞ্চলে এই প্রথ! প্রচলিত আছে । 

যে সকল বুক্ষের নূতন শাখায় ফল হয়, তাহাদের 

অগ্রভাগ কাটিয়া দিলে নৃতন শাখা অধিক ন্ষিয়! 

ফল ফুল অধিক হয়। এই কারণেই লিচু, কুল, 

দাড়িন্ব, গোলাপ প্রশ্থতি বৃক্ষের শাখা কাটিয়া দিয়া 

অধিক ফল পাওয়া যাঁয়। | 

ফল পুর্ণাকৃতি হইতে হইলে পুপ্স্থ গর্ভ-কেশরে 
পরাগ সঙ্গম আবস্তক। অধিক ফল-বৃক্ষেরই এক ফুলে 
পরাগ-কেশর এবং গর্ভ-কেশর থাকে,কাজেই তাহাতে 

পরাগ সঙ্গম হওয়া! অতি সহজ । ৃ 

পিচ এবং দ্রাক্ষালতায় ফুল হইলে, তাহাদিগকে 
লাঠি দ্বারা আপা করিবার প্রথা ইউরোতীয় দেশে 

ক. 



প্রচলিত আছে, তাহাতে পরাগ-সঙ্গম সুনিশ্চিত হয়) 

কাজেই সেই সকল বৃক্ষে ফলও অধিক ফলে। বৃক্ষ 

বিশেষে আমাদের দেশেও এই প্রথ৷ অবলম্বন করা 

যাইতে পারে। 
যেসকল বৃক্ষের পুংপুষ্প এক বৃক্ষে এবং স্ত্রী- 

পুষ্প অন্য বৃক্ষে তাহাদের পরাগ সঙ্গম তত সহজ নয়, 

এবং এইরূপ বুক্ষে অনেক স্থলে পরাগের অভাবে ফল 

পুর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হয় ন। 
ংপেপে গাছ, স্ত্রীপুষ্পধারী বৃক্ষের অর্ধ মাইলের 

মধ্যে না থাকিলে, এ বৃক্ষের ফল পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হয় ন, 
সামান্ত বড় হইয়া শুধ্ধ হইয়! যাঁয়। বিলাতে 4১০১৪, 

নামক বৃক্ষের জ্রীবৃক্ষ তথায় ছিল, কিন্তু পুংবৃক্ষ বহুকাল 

তথায় অঙ্জানিত ছিল; জাপানদেশ হইতে যখন 

উহার পুংবৃক্ষ আনীত হইয়া পরাগসঙ্গম হইল তখন 

(9০০৪) একুবার ফল সুন্দর পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া 

বাগান শোভিত করিয়াছিল । কাটালের পুংফুল এবং 

সত্রীফুল উভয়ই কাছাকাছি জন্মিয়। থাকে) কোনও 

একটী বহুদর্শী কৃষক বলিয়াছিল যে, যদি অপরিপক্ক 

অবস্থায়ই পুংপুষ্প কাটিয়া! ফেলিয়! স্ত্রীপুষ্প একটুকর! 

কাপড় ছারা বাধিয়! দেওয়! হয়, তাহ! হইলে এ 

ফলের বীজ হইবে নাঁ। কথাট1 সম্ভবপর বোধ 
হয়। 

একটী কুমড়া অর্থ পরিণত হইলে, তীক্ষ ছুরি 
দ্বার] তাহার একপার্খ কাটিয়া মধ্য হইতে বীজগুলি 
বাহির করিয়া লইবে, পরে কর্তিত অংশ সুন্দররূপে 

পুনরায় পুর্ববৎ স্থাপন করিয়। বাঁধিয়া দিলে উহ! 
জোড় লাগিয়! শুকাইয়! যাইবে। রহস্তপূর্ণ ব্যক্তিদের 

কষিকাধ্য--পণ্ডিত শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত 
মূল্য %, 
: ক্কষিদর্শন*_সাইরেণসেষ্টর কলেজের পরীক্ষোত্তীণ, 

ক্কধিতত্ববিদ* বঙ্গবাসী 'কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 
দি, সিন এম, এ প্রণীত মূল্য ॥০। কৃষক অফিস। 

| 

আশ্বিন ১৩১১ 

বীজশুন্ত কুমড়! তৈয়ারি করিবার ইহ! একটা সহজ 
উপায়। 

বিভিন্ন সার বিভিন্ন বৃক্ষে প্রয়োগে ফল ফুল বুদ্ধি 

হইয়| অধিক আয়কর হয়। নিয়ে ছুইটীর উল্লেখ 
করিলাম। চুণ প্রয়োগ হবার] পুপ্পোৎপাদন শক্তির 

«বৃদ্ধি পায়। যে জমিতে পচাপাতা প্রভৃতি দাহা অংশ 

অধিক, এবং যে ধক্ষের পত্রোদগম অধিক, তাহাতে 

চুণ প্রয়োগে অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। চুণ 

প্রয়োগের স্থফল আত্ম এবং লেবু গাছে পরীক্ষা করিয়া 

আশাতীত ফল পাইখাছি। যে বৃক্ষের ফল মিষ্ট হওয়! 
উচিত অস্থিচুর্ণ প্রয়োগে তাহার ফল অধিক মিষ্ট হয়। 
অস্থিচুর্ণে ফ্ফরিক এসিড অধিক মাত্রায় থাকে এবং 

দেখ! যায় ধে ফক্ষরাঁন প্রধান সার বৃক্ষের ফল ও 

মূল সুমিষ্ট করে। ইহার প্রয়োগে ফল ও ফুল 

উৎপাদনের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের পরিবর্তে 
অন্ক কোনও প্রকার ফম্পরাণ প্রধাম সার দিলেও 

চলিতে পারে । 

ফলের উন্নতি সাধনের জন্ত পর-পরাগসগগম ছ:র! 

সঙ্কর উৎপাদন, কলম করা, বীজের ক্রমিক নির্বাচন 

প্রভৃতি আরও উপায় আছে, কিন্ত এ সকল ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রাবন্ধের বিষয় । 

প্রবন্ধোলিখিত কোন বিষয়ের পরীক্ষা যদি কোনও 

জ্ঞানপিপান্থ ব্যক্তি করেন, তাহার ফলাফল লেখক 

জানিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইবে ।-শ্রীবীরেন্জর- 
লাল গান্ুলী বি,এ,। 

লোণ! জলে বীজতলা ফেল । 

গতবারে আমরা এদেশীয় রোপণ ও বপন প্রথা 

ধান্তের বিঘাপ্রতি ফলনের নু[নাধিক্ক্য বিষয়ের তুলন! 
পূর্বক এদেশীয় ভদ্রশ্রেণীস্থ লোকের পক্ষে ধান্তের 

চাষে অধিকাংশ সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রকৃত তথ্য 



'&ম খণ্ড) ৬ সংখ্যা। 
তেলে স্পেস সপ তা কান্না শী িশিন। 

অসেকটা প্রকাশ করিস পাধারণ কি পিপান্ধ পাঠ. 

কের পূর্ব সংস্কারের কিঞ্চিন্মাত্রও অপনোদন করিবার 

গ্রায়াস পাইয়াছি । জানি না ইহাতে জনসাধারণের 

কোন হিতসাধন হইবে কি না? 

যাহাই হউক বর্মান ১৩১১ সালের শআবণ মাসের 

কষি-বিজ্ঞান-সন্বন্বীয় “কৃষক” পত্রিকায় শ্রীখুক্ত বাবু * 
নবন্সেপাল ঘোষ মহাশয়ের উদ্ভাবিত কয়েকটা 

প্রশ্নে, সুন্দরবনের উপযোগী ধান্ত এবং অন্তান্তি 

ফসলের উল্লেখ দেখিয়া, স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা 

হাইতেছে যে, আস্তর্জাতিক সর্বপ্রকার কষিকাধ্যের 

জন্ত এতদিনে গ্রকৃতই ভদ্রশ্রেণীস্থ বঙ্গবাসীর মন 

আকুষ্ঠ হইতেছে । আর ইাহরাও ইউরোপ, আমে- 
রিকার স্তায় বিজ্ঞানসমিতির নিকট প্রকৃত দেশের 

প্রকৃত অবস্থা! জানিয়! শুনিয়া! কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হইতে শিখিতেছেন। ইহ! বিজ্ঞান যুগের কার্য্যকরী 
গৌরব বৈ আর কিছুই বলিতে পারা যাঁয় না। তবে 
অনেকস্থলে প্রশ্নকর্ত। এবং উত্তরদাতার সামান্ত দোষ 

পরিলক্ষিত হয়, তাহাঁতেই অনেকশ্থলে সাধারণ 

পাঠককে একটু ভ্রমে পতিত হইতে হয়। বথা 
সম্ভব এ দোষের পরিহার আঁবগ্ঠক। 

সুন্দরবন বলিলে, বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশ হইতে 

সমুদ্র উপকূল পর্য্যন্ত অধিকদূরব্যাপী স্থানকেই বুঝায় 
এবং সেই বন্ছদুরব্যাগী ভূমিথগুকে সুন্দরবন বিভাগ 

কহে) এবং প্র বৃহৎ বিভাগের কর্তা, সুন্দরবন 

কমিশনর সাহেব। এই বিভাগের অন্তর্গত স্থানে, 

ধহুবিধ উচ্চ নীচ, উর্বর অনুর্ববরা, আবাদী অনাবাদী 

গ্রভৃতি শত শত রকমের মৃত্তিকার স্তর পরিলক্ষিত 

হয়, আর তাহার সর্বত্রই যে লবণাক্ত জলে পরিবেষ্টিত 

এমন নহে। 
ভাটার জলকেই লোকে ণলোণ! জল” বলে, কিন্তু 

বাস্তবিক পক্ষে, এই বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের মধ্যেও আবার 

বারমাস শুদ্ধ লোণা জলে প্লাবিত থাকে না। বৎসরের 

বিশেষতঃ এদেশে সাধারণ জোয়ার” 

১৩৯ 
পি লি শি হি ওটি জবস দিতি 

মধ্যে (কোন কোন স্থুলে ল ফাল্গুন হইতে জাষ্ঠ মাসের 
নুতন বর্ষার পূর্ব্ব পর্যন্ত লোগ! থাকে বটে, কিন্ত 
বর্ষা হইতে আরম হইলে, এমন কি গঙ্গা-সাগরের 
নিকটবর্তী স্থান সমূহ পর্যন্তও সুমিষ্ট জলে, প্লাবিত 

হইয়া থাঁকে। সাধারণতঃ এই সমুদয় জলকেই 
“লোণ! জল” কছে। সহরবাঁসী অনেকেই বোধ হয়, 

দেখিয়! থাকিবেন যে, কথিত মাস সমূহে ৮ কালী- 

ঘাট ও কলিকাতার ভাগিরঘীও লবণাম্বুরাশিতে পরি- 

পুর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ এ সুন্দরবন মধ্যে, স্থান ও 
ঘ্ববস্থাতেদে অনেক রকম জমি আছে। যথা-_নৃতন 
মাল, পুরাতন মাল, হাজিরা, পতিত হাজিরা, গা. 

কড়, খোঁটা মারা, দেো-কোটালী, ঘেসেড়া, লাঙ্গল- 
ভাঙ্গা, প্রভৃতি বিবিধ অবস্থার নূতন ও পুরাতন স্তর 

বিশি্ «বোদ্ 'ও শক্ত” মৃন্তিকাময় লোণাঁজল পরি- 
বেষ্টিত জমি সুন্দরবন বিভাগে পতিত রহিয়াছে । এই 
সমুদায় জমিতেই “ঘেরীবন্দী* ন1 থাকিলে, প্রতি 
অমাঁবস্তা ও পু্ণিমার পুর্ণ "কোটালে” জল উঠে 
এবং মরিয় যাঁয়। আর সুন্দরবনে চাষ করিতে ইচ্ছা 

করিলে, কোন নূন স্থানকে হয়তো, নিজে বাধবন্দী 
করিয়া! লইতে হয়, কিন্বা অন্ত কোন বড় লাটদারের 
অধীনে গিয়! এতদবস্থাপন্ন জমি লইতে হয়। অতএস্ক 
প্রশ্নকর্তা, এতাদৃশ অবস্থার জমির নামোল্লেখ কিবা 
অভিলধিত স্থানের কিছু কিছু মৃত্তিকা পরীক্ষার্থ 
“কৃষক” সম্পাদক মহাশয়ের নিকট না পাঠাইয়া 
কেবল মোটের উপর কয়েকটা ফাঁক! প্রশ্ন করিয়া 
বুঝিবার চেষ্ট! করায়, স্থবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় প্রত 
(ররর 
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প্রস্তাবে কাধ্যতঃ সম্যক্ উত্তর দিকে গারিযাছেন বলিয়া 

আমাঁধ বোধ হয় না। ম্থতরাং এতাদৃশ অবস্থায় 

ধবাদ সম্পাদক মাত্রকেই অতি সঙ্কটে পতিত হইম়াও 

প্রশ্নকর্তীর মনস্তপ্টি সাধনে প্রয়াস পাইতে হয়। 
সাক্ষাৎ সন্বদ্ধে মৃত্তিক| ও স্থানের অবস্থ!। অথব! 

ভদবস্থাসন্ন মুন্তিকাঁর উপাদান মোটামুটি বা রাসা- 

য়নিক পরীক্ষা কর! ব্যতীত দূর হইতে সম্যক ফমল 
নির্বাচন করিয়! দেওয়! কাধ্যতঃ সম্তভবে না। যাহা 

হউক এক্ষণে আমরা উক্ত গ্রসঙ্গ ছাড়িয়। দিয়! ধান্তের 
বীতলাঁর বিষয় উল্লেখ করিব। বঙ্গদেশে দুই 

ক্টীকার ধান্টের বীজতলা ফেলিয়। পাতা প্রস্তত 

করিতে দেখা যায়। প্রথমতঃ বর্ষার গতি বুঝির 

বর্ষারস্তের বিলম্ব অর্থাৎ “নাবী” হইবার আশগ্ক! 
থাকিলে, কোন প্রকার অন্ন ধরণের ভাঙ্গা জমিতে 

ধুলিবৎ চাষ করিয়া, আশু জাতীয় ধান্ত বপনের স্তাকস 
শুক্ষ ধান্তকে বপন করিয়া, জাওলা বা! পাতা! জন্মাইয়া 
লওয়ার নাম “্ধুলুচে” পাতা দেওয়। কছে। আর 

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে কিম্বা আষাঢ় মাসের 

বর্ধারস্ভের জলে, অস্ুনাচীর উদ্যোগে, ধান্ত ভিজা ইয়া 

(আড়াই বা তিন দিন পন্যন্ত ধান ভিজাইয়া রাখিয়! ) 

জলশৃন্ত করতঃ কোন প্রকাঁর কলসী প্রভৃতি গাত্রে 
পুর্ণ করিয়া, কতকগুলি কুটি উহার দ্বারা এ এ 

পাত্রের মুখ বন্ধ গর্দক এ পাত্রগুলিকে বিপর্যস্ত 

( উপুড় ) করিয়। ভূ-পৃষ্ঠের স্বাভাবিক উত্তাপ প্রবেশ 

দ্বারা বীজাঙ্কুরিত করিয়া লোণ! জল প্লাবিত নিয় ঝা 

আইলবন্দী জলপূর্ণ ক্ষেত্রে এ অস্কুরিত ধান ছড়াইয়া 
২০1২২ চিন খপ্যে চারা বা পাতা জন্মাইয়। যে কোন 
গ্রকার উচ্চ ঝ ডহর জমিতে রোপণ করার নাম 

“নেউচি” পাতা প্রস্তত করা বলে। এই প্রকার 
. পাতা জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট চরজমি, আটমাসা ব| 

্ সাধারন পৃ সর্ব স্থানেই দেওয়া চলে। ইহা 

অগ্ষই এগ যোগ্য হইয়া উঠে। বিশ্যেতঃ ত্বরায় 

আখিন ১৩১১ 
চা সপ ক পপ পক 

চাঁষের কাজ সমাধ! জামা ই জজ কিন্বাশীপর 
শীঘ্র গাঁছ লাগাইবার বাসন। থাকিলে, এবং ধান্তের 

ফলন বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছ! থাকিলে, সমান জোর়ার- 

ভাটা বিশিষ্ট জমিতে তল! ফেলিয়! তংপার্থস্থ শেরে 

রোপন করাই সব্ধোতভাবে কর্তথ্য। নিম়স্থ ধান্ত 

গুলি লোন] বা মিজল বিশিষ্ট জমিতে পাতা দিলে, 

কোন ক্ষতি হইবার সম্তাবন1 দেখা যায় না, এম£ কি 

নদীর জল গিট ভইতে বাঁ প্ধল” নামিতে বিলদ্দ 

হইলে, ইহাদের পাতা ফেপিয়া শীঘ্র শ্াপ্ধ চাষের 

বন্দোবস্ত করাই যুক্তি সঙ্গত। যথা--0১) গোণা 
বোক্ড়া, (২) লোণ! হল্দা, (৩) ছিলেট্, (৪) কালা- 

শাইল, (৫) ছিলিন্দা ইত্যাঁদ আরও অধিকতর 

লবণাক্ত ভূমিতে উতর ফলনসহ, লাঁৰণিক আব- 

হাঁওয়াঁয় জল সহ্যকানী ধানের আবাদ করিতে হইলে, 

নিমস্থ ফলস্ত জাতীয় ধান করাই উচিত | (১) হাঁমাই 

(২) সরু নেউচী, (৩) তাঁলমুণ্তর, €৪) বর।র বাট, 
(৫) বাশমুগ্ডর, (৬) চাপ্রাইল টে, (৭) রাঁমশাইল, 

(৮) কানাইশাইল, (৯) ফ্েন্কি, (১০) খেস্কুরছড়ি, 

(১১) কেলেমেদিনী, (১২) গড়াশাইল ইত্যাদি । আর 

সুন্দরবন প্রবন্ধে ছ্রিখিত কয়েক প্রকার পুরাতন 

অর্থাৎ ৫1৬ বৎসরের উদ্ধকাল পধ্যন্ত যে জমিতে 

ধানের আবাদ হইয়া! ঘাস জন্বিয়াছে এবং ঘেরীবন্দী 

আছে কিন্তু প্রয়োজন বশতঃ ছুই চারি দিন অন্তর 
উহাতে নদীর জল তুলিয়া! দেওয়া হয় বা আপনি উঠে 
উহাতে ধল সার আমন জাতীয় পাট, মানকচু, নুপ্য 
কুমড়া, ক্ষেরিআক্, কচুরমুখী এবং শীতকালে নান! 

জাতীয় তামাক, লঙ্কা, এমন কি আঙ্গকাঁল, শিবপুর, 

ভবানীপুর, গড়খালি, গ্রতাপনগর, হিধ।, চৈহল, 

' শেহার!, বুড়ী গোয়ালিনী, বেতকাশি প্রভৃতি আবাদে 
গোলআলু, কপি গ্রন্থতি বিলাতী শাক সঙ্জী পর্য্যন্ত ও 
প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। (ক্রমশঃ )-- 
ভ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী । 



£ম্ খণ্ড, শী সং সংখ্যা । 

নিলা প্রনঙ্গ | 

(২) 

ভরাবর্ষ! ও গ্রীষ্মকাল বাতীতত অপর নকল সময়েই 

গোলাপ গাছকে ক্ষেত্রে রোপণ কর! যাইতে পারে। 

উল্লিখিত ছুই সময়ে যে গোলাপ গাছ কেন ভূমিতে 
রোপণ কর! যায় না তাহার কারণ আছে। গ্রীক্ষ- 

কালের প্রখর উত্তাপ বশতঃ নব রোপিত গাছ অতি 

কষ্টে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয়, অনেক সময়ে 

মরিয়া৪ যায়। আর পুর্ণ বর্যাকালে ভূমিতে গাছ 

রোপণ করিবার পক্ষে আপত্তি এই যে, এ সময়ে মাটি 

অত্যন্ত ভিজ! বা কাদাটে থাকে, তন্নিবদ্ধন গাছ 

স্ুচারুরূপে রোপিত হয় না। মাটি শুক ও চুর্ণিতা- 
বস্থায় থাকিলে গাছের গোড়া! রোপিত স্থানের মাটির 

সহিত শীঘ্র সম্মিলিত হইয়া যায় এবং গোড়। হইতে 

নূতন শিকড় উদগত হইয়া গাছকে অনতিকাল মধ্যেই 
বদ্ধনোনুখ করে, কিন্তু মৃত্তিকার অবস্থা কাদাটে 

থাকিলে, রোপণ কালে ভূমি খনন করিলে মাটি 

চাপ বাধিয়! যায়, ফলতঃ উত্তমরূপ গাছ রোপিত হয় 

ন! এবং সেই সকল মাটির চাপ হয় ত ক্রমে কঠিন 

হইয়া গিয়া! নব-রোপিত বৃক্ষের বুদ্ধিশীলতার অন্তরায় 

হয়। অপরাপর সময়ে মৃত্তিকা ঈষৎ রসা ও ঝুর! 

থাকে, সুতরাং গাছ রোপণ পক্ষে বড়ই সুবিধা- 

জনক। 

বিস্তৃত ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইলে 'ল্যাষ্ঠ মাসের 

শেষভাগে কিম্বা আষাঢ় মাসের" প্রথমাংশে ছুই এক্ 

পসল! বারিপাত হইলেই গাছ রোপণ করিতে 

পারিলে, এই সকল গাছে জল সেচনের বড় অধিক 

আবস্তক হয় না )*তাহা ব্যতীত বর্ষা আগত হওয়ায় 

জট ও ৰাযুমণল উভয়ই ঠাণ্ড। থাকে, তন্নিবন্ধন গাছ 

অতি শীগ্রই ভূমিতে সংলগ্ন হইয়! যায় এবং ছুই তিন 
৩৬ 
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মাস মধ্যেই বেশ কী ও ঝাড়াল হইয়া উঠে। 
অনেকে শীতকালে অর্থাৎ কাণ্তিক মাস হইতে মাঘ 

মাস পধ্যন্ত এই সময় গোলাপ রোপণের প্রশস্ত 

কাল বলিয়া নির্দেশ করেন। যেস্ল দশ কুড়িটা 

গাছ লইয়! কথা, সে স্থলের জন্ত বিশেষ সমর 

নির্দেশের কোন আবশ্তকত| দেখা যাঁয় না, কিন্ত 

'অধিক সংখ্যক গাছ রোপণ করিতে হইলে, সকল 

বিষয়ের সুবিধা সুযোগের প্রতি লক্ষ) রাখিয়৷ কাজ 

করা! যুক্তিসঙ্গত। শীতকালের রোপিত গাছ সমূহকে 

আষাঢ় মাসের প্রাককাল পধ্যন্ত জল সরবরাহ কর! বড় 

সহৃজ কথ! নহে। বর্ষারভ্ভতে রোপিত গাছ বর্ধার 

দুই তিন মাস মধ্যে যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠিজে, 
পারে, শীতকালের রোপিত গাছসকল ছয় সাত 

মাসেও তত বাড়িতে পারে না, সুতরাং তাড়াতাড়ি 

ন! থাকিলে বহুসংখ্যক গাছ রোপণের জন্য জৈষ্ঠ 

মাস পধ্যস্ত অপেক্ষা করায় লাভ আছে। ধাহাদিগের 

জলের অপ্রতুল নাই এবং ধাহারা জল সরবরাহ 
করিতে সক্ষম, ইচ্ছ। করিলে তাহারা শীতকালে 

গোলাপ রোপণ করিতে পাঁরেন। শীতকালে 

গোলাপ রোপণের সপক্ষে একটী বিশেষ যুক্তি আছে। 
সাধারণতঃ সকলকে দূরদেশ হইতে গাঁছ আনাইয়! 
রোপণ করিতে হয়। এই জন্ত শীতকালে গাছ 

আনাইতে পারিলে গাছ বড় বেশী মরে না, কিন্তু 

গ্রীষ্ষকালে গাছ আমদানী করিলে পথে আগিতে 

আসিতে কতক গাছ মরিয়া যায়, রোপণের পরেও 

কতক গাছ মরে। 

চালানী গাছ সচরাচর বাক্স মধ্যে আবদ্ধ হইয়া 
আইসে, এতন্নিবদ্ধন কয়েক দিবস উহারা আলোক ও 
বাযুতে বঞ্চিত থাকে । বিদেশ হইতে গাছ আসিয়! 

পৌছিলে, তৎপর তাহাদিগকে ক্ষেত্রে রোপণ না 
করিয়া, বামু ও আলোক সহনে ছুই একদিন অভ্যস্থ 

করিয়া! লইবার পরে, রোপণ করিতে পারিলে ভাল 



হয়। কয়েক দিবস আবদ্ধাবস্থায় থাকিবার পরে 

মহা আলোকাদির সংস্পর্শে আমিলে মক্লগুলি না 

হউক; কতকগুলি গাছ পঝান্” খাইয়। মরিয়! যাইবার 
সম্তাবন!_-এইরপ সহস! বিন। রোগে মরিয়৷ যাওয়াকে 
“ঝান্ খাওয়া বলে। চালানী গাছ আসিয়। পৌছিলে 
উহার আবরণ খুঁলিয়! দিয় ছায়াযুক্ত বায়ু প্রবাহিত 

স্থানে কয়েক ঘণ্টা রাখিবার পরে গাছের উপরে 

ধীরতা সহকারে জলসেচন করিতে হয়। ইহাঁতে 

উদ্ভিদের অবয়ব ন্নাত ও বিধৌত হয় এবং গোড়ার ও 

মাটি সিক্ত হয়। অতঃপর অপরাহ্ছে ব! সায়ংকালে 

বাক্স সমেত গাছগুলিকে বহির্দেশে আনিয়া! সমস্ত 
রাবি তদবস্থায় রাখিয়া! গ্রাতে নয় দশ ঘটকার পরে 
ঈবচ্ছার়াযুক্ত স্থানে রাখিয়! দিতে হইবে । ততৎপরে 
অপরাহে উহাদিগকে যথাস্থানে রোপণ করিতে 

হইবে। ইহার মধ্যে যে সকল গাছ “ঝান্” খাইয়াছে, 
ভাহাদিগকে উদ্ভানের নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ না করিয়া 
আপাততঃ কিছুদিনের জন্ত চারাবাড়ী'তে কিন্বা 

অন্ত কোন অনতিরৌদ্র স্থানে রাখিয়! বা হাপোর দিয়া 
রাখিতে পারিলে, কিছুদিন মধ্যে সকল গাছ নাহউক 

কতক গাছ সামলাইয়া উঠিতে পারে। ঝান্-খাওয়া 
ংশকে ছাটিয়! দিতে হইবে। যে সকল গাছ উদ্যানে 

হ্বায়ীতাবে রোপিত হইবে, তাহাদিগের মধ্যে শুফ, 

শীর্ণ বা ঝান্-খাঁওয়! শাখা প্রশাখা থাকিলে তাহা- 

দিগকেও উল্লিখিত প্রণালীতে ছাটিয়। দেওয়া আব- 
শ্বক। এই সকল অংশ কর্তিত হইলে, উদ্ভিদের 
তাবৎ শক্তি অবশিষ্টাংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রযুক্ত 

হইয়! থাকে । 

- গোলাপ গাছ রোপণ করিবার সময় বৃক্ষ পল্লবের 

মধ্যে কৃত ব্যবধান থাকা উচিত তাহ জ্ঞাত থাকা 

বিশেষ আবশ্কক। গোলাপের মধ্যে অনেকগুলি 
বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেক বিভাগান্তর্গত কতক- 
গুলি উপবিভ্বাগ আছে। ইহাঁদিগের প্রত্যেকের প্রক্কৃতি 

আশ্বিন ১৩১১ 

ও বৃদ্ধির নিয়ম স্বতন্ত্র, স্থতরাং বিভাগ ও প্ররুতির 
উপর লক্ষ্য রাখিয়া! উহাদিগের জন্য আবশ্তক-মত 

স্থান দিতে হুইবে। এবিষয়ে অমনোযোগী হইয়। 

যথেচ্ছভাবে রোপণ করিলে, কেবল যে উদ্ভানের ও 

কেয়ারির শোভা বিন হয় তাহা নহে, ইহাতে 
অনেক গাছ স্থানাভাব বশতঃ স্শৃঙ্খলে বর্ধিত হইতে 

* পারে না, আবার কতক গাছ অপর পার্বন্তী গাছের 

বিস্তৃতি হেতু ঢাকা পড়ে। এই কারণে হা্টব্রিড 
পাপেচুয়ান (1701010 091090991), মস (7955), 

ডামান্ক (10819851) (প্রভৃতি দীর্ঘশাখী বৃক্ষের জন্ঠ 

বৃক্ষ পরম্পরের মধ্যে চারি ফুট ব্যবধ!ন) টা-জাতীয় 

(0৪-9০9190) গোলাপের জন্য ছয় ফুট) নয়সেট 
জাতীয়ের (11915269 ) জন্য দশ ফুট এবং চীন 
(01508 ১) গোলাপের জন্য তিন ফুট স্থান ব্যবধান 
থাকা] আবশ্তক। অপরাপর বিভাগীয় গোলাপ 

সকলকে উল্লিখিত চারি বিভাগীয় গোলাপের নিয়- 

মান্ধুলারে রোপণ করিলেই চলিবে। এস্থলে ইহাঁও 

জানিয়৷ রাখা উচিত যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য 

যে ব্যবধান নির্দিষ্ট হইল, তাহা হইতে গোলাপ 

বিশেষের জন্ত ব্যতিক্রম ঘটতে পারে, কারণ হাই- 

ব্রিড পা্পেচ্য়াল জাতির মধ্যে এমন অনেকগুলি 

গোলাপ আছে, তাহার! স্বভাবতঃ অতিশয় বৃদ্ধিশীল, 

নতরাং তাহাদিণের জন্ত পাচ ফুট স্থানের ব্যবধান 

করিতে পারিলে ভাল। এইরূপ :সকল শ্রেণীর 

গোলাপের মধ্যে প্রাক্কৃতিক ও বৃদ্ধিশীলতার বিভিন্নত। 
আছে। যথাস্থানে তাহ! আলোচিত হইবে। 

গাছ রোপণ করিবার পূর্বে, যে যে স্থানে গাছ 
রোপণ করিতে হইবে, সেই সেই স্থানে একটা করিয়া 

গর্ত খনন করিতে হইবে। এই গর্তের ব্যাস ও 
'গ্রভীরত অন্ততঃ একফুট হওয়া উচিত। গর্ত 'খনন 

করিলে উহা হইতে যে মাটা বাহির হইবে তাহাকে 
মুদগর দ্বারা বারম্কার পিটিরা উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ 



&ম খণ্ড)৬৬ষঠ সংখা । 

মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। পূর্বাহে 

এই সকল কাধ্য সমাধা করিয়া রাখিয়া অপরাহে 

গাছ রোপণ করিতে হইবে। গর্ত খনন করিবার 

সঙ্গে সঙ্গে গাছ রোপণ করা পরামর্শ মিদ্ধ নহে। 
ভূ-গর্ভস্থিত মুত্তিক! কয়েক ঘণ্ট| বাতাস, আলোক ও 

রৌদ্রের উত্তাপ পাইয়া বহু পরিমাণে সংস্কৃত হুইয়শি 

আষ্ট্রসে এবং তাহার ফলে শীঘ্ব ক্রিয়াশীল হয়। এত- 

দ্যতীত গর্তমধ্যস্থিত ও তংপার্বাস্থিত মৃতিক1 স্থান 

প্রাপ্ত হইয়!, ভৌমিক উত্তীপ উদগীর্ণ করিবার এবং 
বায়বাদির সংস্পর্শে আসিয়া উদ্ভিদের প্রীতিগ্রদ 

হইনার অবকাশ পার। এই নিমিত্ত গর্ভ খননকাল 

হইতে উদ্ভিদ রোপণকাল পরাস্ত অল্লাধিক সময়ের 

বাবধান রাখা উচিত। ইতিমধ্যে বারিপাত হইলে 

কিঘ্ব৷ যৃত্তিকার অবস্থা সিক্ত থাকিলে, গাছ রোপণ 

কর! একেবারেই নিষিদ্ধ । 

রোপণকালে গাছের গোড়া হইতে কিছু মাঁটী 
ভাঙ্গিযা ফেলিয়া দেওয়া ভাল। চাঁলানী গাছের 

গোড়ায় এটেল মাটী থাকিতে দেখা যাঁয়। এটেল 

মাটী দৃঢ়ভাবে গাছের শিকড়কে আবদ্ধ করিয়া! রাখে 

বলিয়া অনেক সময় আমদানীকুত নৃতন গাছ সমূহ 
রোপিত্ত হইবার পর বহুদিন পধ্যন্ত নিজঠব ভাবে 

অবস্থান করে। এইরূপে দীর্ঘকাল থাঁকিতে দিলে 

উহাদিগের শিকড়সমৃহ গোড়াস্থিত এঁটেল মাটীর 

চাপ ভেদ করিয়! ভূ-মৃত্তিক! মধ্যে প্রিষ্ট হইতে পারে 
না, তন্নিবন্ধন উহার্দিগের এইরূপ পরিণাম ঘটে, কিন্তু 

মাটার চাপটা সাবধানতার সহিত তা্গিয়৷ এবং কতক 

মাটী ফেলিয়! দিয়া রোপণ করিলে গাছ সকল শীত্বই 
নুতন শিকড় প্রসারিত করিয়৷ দিন দিন প্রফুলতা 

ঘহকশরে বঙ্ধিত হইতে থাকে। 

»*রোপণ' করিবার পূর্বে গাঁছটীকে গর্ভ মধ্যে 
বসাইয়৷ দেখা উচিত যে, গর্তটী গাছের উপযোগী 

 ক্ীধক। 

হইয়াছে কিনা? উহার সহিত বিগলিত গোবর কিন্বা পাতা সার 

আলাপ ধা সার সস অর উই উল সা সর সিস্ট খপ "পি হাদি 

যদি গর্তটা অতিশয় গভীর বলিয়! 
বোধ হয়, তাহা! হইলে, উহার মধ্যে আবস্তক মত 

মাঁটা- পূর্বক্কত তৈয়ারি মাটা দিয়া, সেই মাঁটাকে 

ঈষৎ চাপিয়! দিতে হইবে, কিন্তু গর্ত যদি আবশ্তুক 
মত গতীর না হইয়া! থাকে, তাহা হইলে উহাকে 

প্রয়োজন মত করিয়া লইবে, ইহ! বল! বাহুল্য মাত্র। 
অনন্তর গাছটাকে গর্ভ মধ্যে খঙ্জুভাবে দণ্ডায়মান 
রাখিয়া পার্খবদেশস্থিত মৃত্তিকা দ্বারা গর্ভ পূর্ণ করিয়া 
দিতে হইবে। গর্পুরণকালে কোন স্থুল শলাকা 
ছারা আন্না মাটাকে চাপিয়! দেওয়া! আবশ্যক নতুব!1 

গ্রাছে জল সেচন করিবার পর আন্না মাটা বু নিয়ে 

চলিয়া যায়, কিন্তু এইরূপে চাপিয়! দিলে জল সেচ- 

নান্তে মাটা অধিক নিয়ে নামিতে পাঁয় না, অধিকন্তু 

মাটীর ভিতরে অধিক রৌদ্র বা বাতাস প্রবেশ লাভ 

করিতে পারে না, সুতরাং জমিতে গাছ শীহ্বই সংলগ্গ 

হুইয় যায়। এস্থলে বল! আবশ্তক যে, গাছ অধিক 

বা অল্প প্রোথিত ন! হয়, ইহার অর্থ এই যে, ইতি- 
পূর্ব্বে উহার মুল কাঁণড যতদুর ুত্তিক! মধ্যে ছিল, 

ঠিক ততটুকুই মৃত্তিকা মধ্যে রাখিতে হইবে । 

গাছ রোপিত হইলে গাছের গোড়ায় ও উপরে 

প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিতে হইবে । অনেকে 
গাছের গোঁড়াতেই জল সেচন ক্রিয়াই ক্ষান্ত হয়েন 

কিন্তু গাছের অবয়বটী পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দিলে উহ! 

শ্িগ্ধত1 লাভ করে। এইরূপে প্রথম কয়েক দিবস 

দুইবার -প্রাতে ও অপরাহ্কে জলসেচনণ আবশ্তক। 

শীতকালে অপরাহ্নে জলসেচন করিলে, একবার জল 

সেচনেই কাঁ চলিতে পারে, তথাপি গ্রাতঃকালে 

উহার উপরিভাগে অর্থাৎ শাখা প্রশাখায় জল দিলে 
তাল হয়। উদ্ভিদ এইরূপে ন্নাত হুইলে, উহার পত্র 
সমূহ বিখোৌত হইয়া যায়) সুতরাং উহার শ্বাস প্রশ্বাস 
ক্রিয়া! সহজ হয়। গাছ পত্রহীন অবস্থাপরন হইলে, 
উহাতে অধিক জলদেচন করা উচিত ,নহে। পত্র: 



না দা বাফিনে উড নানা রস. আহরণ সি 

হ্রাস হইয়া থাকে। এ অবস্থায় গোড়ায় অধিক জল 
দিলে সে জল উহার কোন ব্যবহারে আইসে না; 

পরস্ত গোড়ায় অতিরিক্ত রস সঞ্চিত হইবার কারণ 
শিকড় সমূহ পচিয়া যাইতে পারে। 

_. জ্খাবস্থামত রোপিত হইলে ৮1১* দিনের মধ্যেই 

রোপিত গাছ হইতে নূতন পত্র ব! শাখা উদগত হইয়া 
থাকে এবং ইহা! হইতে বুঝিতে হুইবে যে, উহা মৃত্তি- 
কায় সংলগ্ন হুইয়। গেলে তাহার জন্ত আপাততঃ 

আর কোন আশঙ্কা থাকে না। তবে তাহার প্রতি 

সর্বদা দৃষ্টি রাখা যে বিশেষ প্রয়োজন তাহ! বল! 
বাহুল্য সচরাচর তিন প্রকারে গোলাঁপ গাছের 

 চার1.উৎপন্ন কর! হইয়া থাকে ১৫১) খোঁচা বা 
কাটি কলম (59:78), (২) দাবা-কলম (৫2/৩:), 
:€৩) জোড় কলম (1775700))। জৌড় কলম প্রায় 

88 নামে অভিহিত হইয়া থাকে । £1৪চি ও 

' 8178101) মধ্যে প্রভেদ আছে। শেষোক্ত কলমের 

জন্য চারা গাছকে অপর গাছের সন্নিহিত করিয়া 

উভয়ের শাখায় শাখায় বীধিয়া দিতে হয়। কিছুদিন 

পরে জোড় লাগিলে চারা গাছকে জোড় সংলগ্ন 

শাখা সমেত স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়) আর গ্রাফট্ 
(0196) করিতে হইলে অপর গাছের কিয়ৰংশ স্বতন্ত্র 
করিয়। লইয়া! চারাগাছে সংযোজিত করিয়! দিতে হয় । 
উল্লিথিত তিন প্রকারের কলম ব্যতীত চোক-কলম 

(300050 01917৮) ও চশমা-কলম (৪50) 

প্রচলিত আছে, কিন্তু এতদুভয় প্রণালীর প্রচলন বড় 

ক্কম। 
-. শীত ও বর্ষা এই দুই সময়ে থোচা-কলম করিতে 
হয়, কিন্ত শীতকালে কলম করায় একটী স্ুবিণা 
'আছে। এই সময়ে গোলাপ গাছ ছাটা যার়। গাছ 
র্ . ছাটিবার পর যে ডাল পাল! পাওয়া যায়, তাহার 
1 জপব্যবহার ন্ করিয়া তাহাদিগকে কলমে পরিণত 

. আর্টিন ১৩১১ 

জারিতে পারিলে ছাটিবার কাখ্য এবং কলম কারি 

করা, এ ছুই কাধ্যই হয়। বর্ষাকালে কলম করিবার 

জন্য গাছ ছাটিয়া লইলে, গাছ সকল হইতে নৃতন 
শাখা প্রশাখা উদগত হয়, অবশেষে তাহাতে ফুলও 

হয়। এইরূপে অসময়ে ফুল ফুটিলে পুনরায় শীত- 
কালে সে সকল গাছ অধিক ফুল কিম্বা ভাল ফুল 
«দিতে পারে না, অথচ শীতকালের ফুলই সর্বোৎকৃষ্ট 

হইয়া থাকে । এই কারণে শীতকালের ফুলের গ্রাতি 

উপেক্ষা করিয়া বর্ষাকালে গাছ কাটা উচিত নছে। 

খোচা-কলমের জন্য বিগত বৎসরের শাখা সংগ্রহ 
করিয়! উহ্বা্দিগকে নয় ইঞ্চ অর্থাৎ অর্ধহস্ত পরিমিত 

লম্বা রাখিয়। খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে। নিতাস্ত 

কচি, কিন্বা অতি পুরাতন, কিন্ব। রুগ্ন ও শীর্ণ শাখা 

প্রশাখা একবারে পরিত্যাগ করা উচিত। কর্তন 

করিবার অস্ত্র স্থৃতীক্ষ হওয়া আবশ্যক, নতুবা কর্তন 
কালে কলমের ছুই পার্খ কাটিয়া বা ছেঁচিয়। যাইবার 

সম্ভাবনা! । কলম তৈয়ারিতে একটু কারুকাধ্য আছে। 

শাখ| প্রশাখার যে অংশকে কলম করিতে হইবে 

তাহ! সরল ও গাঁট বিহীন হওয়া উচিত। কলমের 

উপরি ও নিম্নভাগে যে চোক (89) থাকে, সেই 

স্থান ছুইটী ঈষৎ হেলাইয়! কাটিতে হইবে । চোকের 
বহির্ভাগ ছুই তিন সুতার অধিক বড় থাক! উচিত 
নহে। চোকের বাহিরে অধিক স্থান থাকিলে, 

কলম উপরিভাগ হইতে শুষ্ধ হইতে থাকে । কলম 
কাটা হইয়া! গেলে তাহাদ্দিগের উপরি ও নিয্নভাগে 

গোবর ও বালুক! কিনব! মুত্তিক! সমন্বিত অনতিতরল 

মিশ্রে ডুবাইয়! লইতে পারিলে ভাল হয়। কলমের 
উপরি ও নিয় ভাগকে এইরূপে মিশ্রমধ্যে 'ডুবাইয়। 
লইলে উভয় পার্খ হইতে রস নির্গত হইতে পায় না, 

“ফলতঃ উহার মধ্যস্থিত রম উহাতেই সঞ্চিত থাঁকে। 

ক্রেমশঃ)--গ্রবোধচন্ত্র দে। 



২১7 860155950 10, 0. 192. 

পঞ্চম খণ্ড সুষম সংখ্যা । 

মম্পাদক__ইঈনগেন্দনাথ স্বর্ণকার, এম, এ, 
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব অঙ্কশাস্্ ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক । 

কান্তিক, ১৩১১ | 

কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, “শ্রাপ্রেসে” শ্ীধ়নাথ শীল ছ্গারা মুক্রিত ও 

১৪৮, বহুবাজার স্ট্রীট, “ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এমোসিয়েমন” হইতে 

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কতক প্রকাশিত। 
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্ ধঃ রি 

রুষক। 
ন্বয়ং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ইহার পৃষ্ঠপোষক)! 

কবকের বিশেবত্ব এই যে, ইভাতে সাগয়িক 

কবি 

্ 

| 

! 

র 

সন্বপ্ধীর় যাবতীয় সংবাদ, সরকারী কৃষিক্ষেত্র । 

সমুহের বিবরণী, ফল ফুল শশ্তাধি উৎপাদনের উৎকৃষ্ট. 
এবং অতনবৰ প্রণান্গী প্রভৃতি, কৃষিকম্মরত ব্যক্তি: 

বর্গের অবশ্য জাতব্য বিষয় বথারীতি প্রকাশিত হয়।। . 

কৃষক ।-_-কুষি, সাহিত্য, 

পত্র। ্ 

অতি স্ন্দর কাগজে, স্থুনর প্রণালীতে 

প্রকাশিত হইতেছে । 

কথাই ইহাতে আছে ।-_বঙ্গবাসী। 
£৮[0)0 257/15/4/5 1011৩ 0005500] 0৫ 01061 00175€1- 

রা সং 

“কুষক” পত্র 
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সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক । 

কৃষকের জানিবার অনেক | 

শসা পা ও ও শ ০ শশী ও 

শপ ০০ ০৩ সি পাপ শি ত 

স্পাপ্পত শট পাশ ০ 

00172550176 5017৮10€ 10 0190 11111106710 01 11)0186- 1 
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৮৬৬৪ 12155 11)15 00085516018 10 1001106 17151821 2: 

25)01)10019 ১0100211 উ1882106, 

£/0714777 4/10/7, 

সার সার! 
গুয়ানে। । 

অত্ুত্কষ্ট সার । অল্প পরিমাণে বাবহার করিতে 
হস । ফুল, ফল, সবজীর চাকে ব্যবস্ৃত হয় । প্রত্যঞ্চ 
ফলপ্রদ । অনেক প্রশংসা পত্র আছে । ছোট টিন 

মার মাশুল 10৮০, বড় টিন মায় মাশুল ১।০ আন! । 
ব্যবহারের প্রণালী টিন সহ পাইবেন। 

হাড়ের গুড়া 
( অত্যন্ত মিহি গুড়) 

শল্ত, সবজী, বাগানের পক্ষে উত্তম সার। 

প্রতিমণ ৩-২। অর্ধমণ ১৮০ । দশসের ১২। 

সের ॥৮* । প্যাকিং ও মাশুলাদি স্বতন্ত্র । 
পাচ 

105 00215 ৯101) 

07500100191 001)805 21010৩ 20005 ৩1) 002500069৫1, 

০. ৯ সস পশলা 

য় য়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন | 
নৃতন বর্ধারস্ত হইতেই মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার 

উপযুক্ত সময় । যাহারা এনক্গণে ইশ্ডিয়ান গাঙেনিং 

এসোসিয়েসনের দেশ্বরশ্রেণীভূক্ত হইবেন বা আছেন, 

| ক্কীহার! নিযলিপিত বীজগুলি পাইবেন । 

সভারেণ সেশ্বর হইলে--গ্রীম্মকালে বপনোপগোণী 

দেশী সবজীবীজ ২৪ রকম ২।০ 

* ফুলেরবাজ ২০ ১ ২1০ 

শীতের বিলাতী সবজীবীজ আমেরিকার 
। টিনে মোড়াই কবা ২৪ রকম ১ বাক্স " ৫০ 
শীতের ধিলাতী সটন কিন্বা ল্যাণ্ডেের 

ফুলের বীজ ১ বাক্স 811০ 
শীতের দেশী সবজবীঁজ ২৪ রকম ২1০ 
ডাকনাশুল হভ্যাদি ১1০ 

১৮ 

সাধারণ মেম্বর তইলে-_ 

গ্রীষ্ম পর্যাকালের বপনোপযোনী 

দেশী সবজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
» ফুলের কীজ ১০ ৯ ১৮০ 

শীতকালের বপনোপষোগী আমেরিকার 

মোঁড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী 
সবজী বীজ ৫1০ 

খিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১0০ 
দেশা সবজী বীজ ১৮ রকম তি 

ডাকমাশুল ইত্যার্দি ॥০ 
১২৭ 

০ তীপ্পশাশি শী পপি 

এপস - পাপী শা? তি শশী 

এতদ্্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের ছারা 

পরিচালিত বাঙ্গাল! মাসিক পত্র “কুষক” প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে 
স্বতন্ত্র বাজ গাছাদি খরিদ করিলে ৫২ পথ্যন্ত টাকায় 
/* এবং ৫২ অধিক হইলে শতকর! ১০২ ছিঃ কমিশন 
পাইবেন ॥ | 

স্পেশাল মেশ্বর 2--কবকের গ্রাহকগণ এসো- 

সিয়েসনের স্পেশ্তাল মেম্বর । তাহারা ও বীজ গাছাদি 

খরিদ করিলে উচ্চহারে কমিশন পাইবেন । ' 

সভারেণ মেশ্বরকে বার্ষিক এক সভারেণ বা ১৫২ 

টাকা, সাধারণ মেশ্বরকে বার্ষিক ১০২ ও টি 
মেশ্বরগণকে কৃষকের সার্ধিক মুল্য ২২ দিতে হয়। 



জে, এন, তাতা । 

জেমসেটজী নসিরাবণজী হাতা ১৮৩৯ খ্রীষ্টান্দে নওসরাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫২ সালে 

বোম্বাইয়ে আসিয়া লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। উপযুক্তরূপ বিদ্যা অঙ্জন করিয়া বাণিজ্য শিক্ষার্থ 

কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। পরে তিনি চীন দেশে যাত্রা করেন। তথা হইতে ১৮৬৩ সালে 

প্রত্যাবৃত্ত হইয়া! “তাতা। এণ্ড সন্স” নামক কারবার প্রতিষ্ঠার নুত্রপাত করেন। ছুই বৎসর পরে ইংলগ্ড 

মাত্রা করেন এবং তথায় ভারতবধীয় ব্যাস্থ স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই কাধ্যে তিনি ব্যর্থ মনোরথ হন। 

তাতা এক সময়ে কতকগুলি পতিত জমী আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি বেশ লাভবান হন 

এবং তৎপরে তিনি কলকারখানা স্থ'পনের জন্ মন্বাঁন হন। * 

1112 11018 ২] 9০০০1, 
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 ধ্ুষক 
পত্রের নিয়মাবলী। 

১। “কুষকে”র অগ্রিম বাধিক মূল্য ২২। প্রতি 
সংখ্যার নগদ মুল্য ৩ তিন আনা মাত্র ।' 

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক 
খ্য। কৃষক প্রেরিত হইবে । 

€। আদেশ পাইলে, পরবন্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে 
পাঠাইয়! বাধষিক মূল্য আদায় করিতে পারি । 

পত্রা্দি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। 
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কার্তিক ১৩১১ সাল। 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য| 

পটল চাঁষ।--পটল চাষটা যেন ২৪ পরগণ!, 
নদীয়া, হুগলী জেলার কতক অংশ ও মেদিনীপুর 
প্রভৃতি স্থানের একচেটিয়া চাষ। গতবংলর, 

গভর্ণমেণ্টের চট্টগ্রাম কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রে আমর1:- 

চাষের জন্ত প্রায় ৮ মণ পটলমুল পাঠাইয়াছিলাম।.. 
তাহ! হইতে অধিকাংশ মুল স্থানীয় লোকের মধ্যে 
বিতরিত হুইয়াছিল। 
মূল পাঠান হইয়াছিল। আরও একটী সন্তোষজনক 
বিষয় এই যে, আমাদের এসোসিয়েসনের মেম্বরগণের 
মধ্যে অনেকেই আলু চাষ করিতেছেন---দেখ! যাক্স 
ক্রমেই তাহাদের সংখ্য। বুদ্ধি হইতেছে । আমাদের 
দেবমাতৃক দেশ- শশ্ত হউক ব1 সজীই হউক নান! 

আসামেও কয়েক স্থানে পটল: 

গ্রকারের চাষ দেশমধ্যে প্রবস্তিত হইলে জলাভাবে : 
একটীর অনিষ্ট হইলে অন্তটীর দ্বারা প্রাণরক্ষ! হইজে.. 
পারে। 

স্পা 

বঙ্গীয় রুষিবিভাগের বিবরণী আমাদের হস্তগত 

হইয়াছে ॥ ইহার হুচনাতেই উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। 
যায় যে, পুষা কৃষি-বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের গৃহনিন্মাণ কাধা 
নুচারুরূপে চলিতেছে ও তৎসংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র নির্মী-.. 
ণেরও বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে । পুষাতে একটা 
কষি-তত্বানুসন্ধানশালা, কষি-পরীক্ষাগার, কুষি-বিস্তালয় 
ও পশুপা্জনালয় স্থাপিত হইবে । বঙ্গীয় গৃহপালিত . 
পশুবংশের উন্নতিই উত্ত পণুপালনাল্য় স্থাপনেক্স 
মুখ্য উদ্দেস্ত | ইহাতে আরও প্রকাশ যে, কৃষি- 

এই 

বিভাগে একজন ডেপুটী ডিরেক্টর নিযুক্ত হইবেন। 
কৃষিবিভাগের ডিরেক্টাকক এবং ডেপুী ডিরেক্টায উভয়ে হয ছ 
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নিন করিবেন ও ও কাশি ন 

শপ শশা 

পুষ! কলেজ বনী 

 তস্থানুসন্ধানের জন্ত নানাবিধ পরীক্ষার বন্দোবস্ত 

করিবেন । পুষ! কৃষিক্ষেত্রের কিরূপ ভাবে কাধ্য 

: পরিচালিত হইবে এই বিষয় লইয়া কষকে বনুবার 

আলোচন! কর হুহয়াছে। স্থতরাং এক্ষণে তাহার 

আর পুনরুল্লেখ না করাই ভাল । 
(সপ (রি পা 

এ বৎসরের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 

এল! চাষের উন্নতির জন্ত গবর্ণমেণ্ট বিশেষ সচেষ্ট 
হুইয়াছেন। ইজিপ্ট, ভ্রোচ এবং গোথারি প্রভৃতি 
ন্গাতীয় তুলাবীঙ্গ আমদানী করিয়। প্রজাবৃন্দের মধ্যে 
বিতরিত হইয়াছিল। কিন্তু ফল মোটের উপর 'মাশ!- 

প্রদ হয় নাই। কেবলমাত্র “বাড়ে” প্রজার! ভাল বীজ 
পাইয়া! সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল । বীজ আমদানী 

করিতে বিলম্ব হওয়াতেই তাদৃশ সুফল পাওয়! যায় 
3 নাই। 

- 
ধান্ত এবং যেস্থানে জলসেচনের বন্দোবস্ত আছে 

: এরূপ গমের ক্ষেত্রে সোর1 সার প্রয়োগের ব্যবস্থা 

“ ছিলেন। 

ধানের পক্ষে তাদৃশ উপযুক্ত নহে। যাহ! হউক 

, ধান এবং গমের ক্ষেত্রে এ বসরেও উক্ত পরীক্ষা 
মতা, শ্ 

করা হইয়াছিল। ক্লষিবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল 
নদীয়া, ফরিদপুর, ময়মনসিং, চট্টাগ্রাম, বদ্ধমান, 

সারণ, ২৪ পরগণ! ও জলপাই গুড়ি প্রত্ৃতি স্থানে 
উক্ত সারের পরীক্ষা! ধারাবাহিক বন্দোবস্ত করিয়! 

ফলে দেখা যায় যে বাঙ্গালায়, সোরা, 

চলিবে। 

শিবপুর পরীক্ষা -ক্ষেত্রে একর প্রতি ধান্ক্ষেত্রে 

১০/ মণ রেড়ির খইল প্রয়োগ করিয়। দেখা গিয়াছে 

যে, একর প্রতি মোটের উপর ১২২ টাকা অধিক 
. লাভ হয়, কিন্তু ১০/ মণ রেড়ির খইল প্রয়োগের 

পরচা ন্যনকল্পে ২৪২ টাকার কম নহে। ন্তরাং 
: যাবতীয় খরচ করিয়া ধান্বক্ষেত্রে যে সার প্রয়োগ 
+ করিতে কেন অনিচ্ছুক ইহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝ! যায়। 

.শা0শাশী 

ীর্তিক ১৩১. 
ক পস্স্্সুসব্প্বৃ 

উক্ত পরীক্ষা ক্ষেত্রে | পাটবীগ পাতলা এবং ঘন 
করিয়া বুনিয়া দেখা হইয়াছিল যে, সচরাচর চাষীর! 
বিঘাপ্রতি /১॥৭ সের হিলাবে যে পাউটবজ বুনিয়া 
থাকে তাহাই উপযুক্ত । পরাঞ্গার জন্য ক্রমান্বয়ে 
একর প্রতি ৭ পাউও, ৭॥ পাউও,৯ পাউও, ১০, ১২) 
১২॥ পাউও বীছ্দ ব্যবহার করা হইয়াছিল। কিন্তু 

ররেপশুনেনে 

,একর গ্রাতি ৯ পাউও বার বোনাই লাভজনক 

বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। 

৪87 
/ 

আউস ধান সম্বন্ধে পরীক্ষাতে একটা নৃতন 
তথ্যের আবিষ্কার হহ্রাছে। আউস ধান কাটিয়া 
লইবার পরে, তাহার গোড়া হইতে যে নৃতন শাখ। 

বাহির হয় তাহাতে যে ধান জন্মে তাহা বীজ ধান 
রূপে ব্যবহার করিলে, তচ্জাত শস্ত অপেক্ষাকৃত 

অধিক অনারুষ্টসহ অধিক পরিমাণে ফলনযুক্ত হইয়া 

থাকে । কৃষি বিভাগের সহকারি ডিরেক্টর মিঃ এন, 

জি, মুখজ্জী এই তখ্যর আবিষ্কারক । 

চট্টগ্রামের কৃষিক্ষেত্রে যে সমস্ত কলা, আনারস, 

লিচু এবং অন্তান্ত ফলবৃক্ধ রোপণ করা হইয়াছিল 
তাহা ভালরপে বন্ধিত হইতেছে । এই সমণ্ত ফণলবৃক্ষ 

ইগ্ডিয়ান গাডেনিং এসোসিয়েসন নশরি হইতে সর- 

বরাহ হইয়াছিল । উক্ত পরাঙ্গা ক্ষেত্রে নানাবিধ সন্জী 
আবাদ কর] হইঘাছিল, তন্ুধ্যে পটল, বাঁধাকপি ও 

ফুলকপি চাষই ফলপ্রদ হইয়াছিল। কপি প্রভৃতি 

চট্টগ্রামের বাজারে বিক্রীত হইয়। লাঁভও মন্দ হয় 

নাই। চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ ল সন্ সম্প্রাতি উক্ত 

কষিক্ষেত্র পারদশন ক।রতে গিয়া পরীক্গ1 ক্ষেত্রের 

কাধ্য প্রণালী সম্বন্ধে তাদৃশ সন্ত্ট হইতে পারেন নাই। 
ডিরেক্টার এ বিষয়ের শীত্ইই অন্ুপন্ধান লইবেন। 

হিঃ 

হাড়োয়। রাঙ্গ ইটের শ্রীপুর ক্ষেত্রে পশুপালন 
সন্ধে একটা নৃতন পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। 
পূর্বে পশ্ডগণের উন্নতির জন্ত এদেশীয় পশুর সহিত 
পশ্চিম হইতে এখং বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় 



&ম খণ্ড ৭র্ম সংখ।1| ক্কষক। : 
ষণ্তান্দ আনাইয়! সঙ্গত করা হইত। কিন্তু এখন 
এপেণীয় পশু হইতে উৎকৃষ্ট গবাদি পণ্ড বাছাই 
করিয়া লইয়া তাহাদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়। 

ও তাহাদের জন্য উত্তম বাসস্থান নির্দেশ করিয়! 

এতছুৎপন্ন পশুকুলের মধ্যে ডত্কুষ্টতর পশু নির্বাচন 

পুর্ব্বক তাহাদের জাতীয় উন্নতি করিবার সিদ্ধান্ত কর! 
হহয়াছে। 

নানার 

*বন্ধমান কৃষিক্ষেত্রে ধাণ্তে সার প্রয়োগের পরীক্ষার 

একটী নৃতন তথ্যের অবতারণ! দেখিতে পাওয়া যায়। 

ধান্যক্ষেত্রে গোবর পার প্রয়োগ অপেক্ষা সবুজ সার 

প্রয়োগহ অধিক ফলপ্রদ বলিয়া স্থির হইয়াছে। 

সবুজ সার পাট, শণ, ধনিচ1 প্রভৃতির মধ্যে ধনিচাই 

সর্বোতরুষ্ট । যেখানে গোবর সারের নিতান্ত অভাব 

তথায় ধাশ্তক্ষেত্রে ধনিচা বুনিয়া ধনিচা গাছ ২॥ ফুট 

৩ ফুট হইলে তাহ! জমির মহিত চাঁবয়া দিয়া চাষীর! 

পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। 

আলুর ক্ষেত্রে ১০০ পাউও্ড নাইট্রোজেন একর 

প্রতি প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থ। কর! হইয়াছিল। উক্ত 

নাইট্োজেন গোময় সার, খইল প্রহৃতি সার হইতে, 

সংগ্রহ করা হইতে পারে। পরাক্ষাতে সিন্ধান্ত 
হইয়াছে এই যে, আলুর পক্ষে রেড়ির খলই সব্বোতকু্ 

সার এবং এই সার প্রয়োগে আলুর ফলন সব্বাপেক্ষা 
আধক দেখ! যায়। বিভিন্ন জাতীয় ৫ প্রকার আলুর 
পরীক্ষ! কর! হইয়াছিল, ফলে দেখ! যায় যে, চাষের 

পক্ষে পাটনাই এবং নৈনিতাল আলুই সর্বোৎকৃষ্ট । 
০475 

ডুমরাওন ক্ষেত্রে গম ও জৈ সব্ঘন্ধে পরীক্ষা কর! 

হইয়াছিল। পরীক্ষায় ফলে জান] যায় যে, অষ্ট্রে'লয়া 

দেশজাত গম ও অষ্ট্রেলিয়া দেখজাত গমের সহিত 

সন্করোৎপর গম, মঞ্ঃফর নগর সিদ্ধি ও প্যালেষ্টাইন 

জাতীয় গমের চাষই আশাপ্রদ বালয়া মনে হয়। 

অষ্ট্রেলিয়া জাতীয় জৈ কিন্তু ভাদৃশ ফলপ্রদ হ্য় 
নাই। ক্যানেডিয়ার জৈই সুফল প্রদান করি- 

মাছে। 

পপ (0 ০৯ 

বিগত বৎসর মানাস্থানে ১৫টী কৃষি-প্রদর্শনী 
খোল! হইয়াছিল। এই প্রত্যেক প্রদর্শনীতে কুষি- 

বিভাগের কর্মচারীগণের দ্বারা কৃষিন্ত্র ও অন্যান্ত 

কষি-জাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং এ সমস্ত 
প্রদর্শনীতে ২১০০২ টাক! পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল। 
গত বৎসর কৃষিবিভাগ হইতে পরীক্ষার্থ ও কুষি- 

তব্বনুসন্ধানের জন্য ১০৮৭০৪/০ ব্যয় করা হইয়া- 

ছিল। বঙ্গীয় কৃষিব্ভাগ বাঙ্গালা, বিহার এবং 
উড়িষ্যা এই তিন দেশ লইয়া! গঠিত । এই সমগ্র 

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার কর্ষ-ক্ষেত্রের বিশেষ কৃষি 

তন্বান্ুসন্ধানে কেবলমাত্র এই সামান্য পরিমাণ বায় 

আমাদের অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। এবং 

যখন দেখিতে পাই যে, এক নীলের উন্নতিকল্পে উক্ত 
বিভাগ হইতে প্রায় ৭৫০০০. টাকা ব্যয় করা হই- 

যাছে, তথন আমরা সমগ্র বাঙ্গাল।, বিহার, ভড়িধ্যায় 

কুষিকাধোর উন্নতিকলে উক্ত দশ হাজার টাকার 

অধিক বয় করা একান্ত কর্তব্য বাঁলয়৷ বোধ 

করি। ্ 

টিটি হি রি 

উক্ত রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, রেশম চাষের 

উন্নতিকল্পে বহরমপুরে একটা কমিটি স্থাপিত হুই- 
য়াছে। উক্ত স্থানে রীতিমত তুঁত গাছের আবাদ 
করা হইবে ও পলুপালনের বন্দোবস্ত করা ইইবে।, 

এই রেশম চাষের জন্য গবর্ণমেন্ট অর্থ সাহায্য 
করিবেন। ু 

-_ ০--- ক, 

উপনধংহাঁরে কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব মদ" 
প্রদেশের রুধি সভার কার্য প্রণালীর উপর সন্থ্ট 

হইয়া ভাল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত 
সভার অনুকরণে ছোটলাট বাহাছুর কর্তৃক এখানে ও 

একটী কৃষি-সভা স্থাপিত হইয়াছে । মুশশিদাবাদ, 

কটক, রঙগপুর এবং রাজসাহীতে এহরূপ সভা যদি 

রুধিবিভাগের সাহায্যকল্পে স্থাগিত হয়, তাহা হইলে 
মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। আমরা শুনিয়া সুখী 
হুইলাম যে, বঙ্গীয় জমিদারগণ কুষির উন্নতিক-ছ 
অনে অল্পে সচে্ট হইতেছেন। ময়মনঘিং, গোরিপুরের 



“কার্তিক. ১ ১৩১১, 

্ পারা বাবু ৮ কিশোর চৌধুরী, 
 ধাকিপুরের গবর্ণমেন্ট প্লিডার বাবু পৃর্ণেন্দুনারায়ণ সিং, 
সুশিদাবাদের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু চারুরুষ্ণ মজুমদার, 
'রুঙ্গপুরের ডিট্া্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ 
লাহিড়ী প্রভৃতি মহোদয়গণ সকলে নিজ নিজ পরীক্ষা 

(ক্ষেত্র স্থাপন করিয় কৃষির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন । 
সরকারী রুষিবিভাগের কর্মচারীগণের নিকট হইতে 

তাহারা সর্বদাই মুক্তি পরামর্শ লইয়া! থাকেন। 
তাহারা গাহাদের পরীক্ষা লব্ধ ফলগুলি যদি স্বীয় 
অনীনস্থ প্রজা]ন্দকে হাতে হাতিয়ারে শিখাইয়। দেন 
তবেই কাধ্য নুসম্পন্ন হইল বলিয়া আমরা মনে 
স্করিব। 

€ 

সস] 

বাগানের কার্ধ্য ।__ আশ্বিন মাস গত হইল 
বিলাতী সবজী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত 
নহে। কপি, সালগাম, বাঁট প্রন্ভৃতি ইতি পৃর্ব্বেই 
খ্বপন কর হুইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে 
াড়িয়। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপন করিতে হইবে। মটর, 

এল এবং নাবী জাতীয় লীম, টর্ণিপ (শালগাম) বীট 
গাজর, পিয়াজ ও শসা, প্রভৃতি বীঙ্জের বপন কার্য 
্লািন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত | এক্ষণে 
ক্ষান্তিকের প্রথমে এ সমস্ত বীজ বপন যেন আর বাকী 
জলা থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। 
পটল চাষেররও এই লময়। আশ্বিন মাসের 'প্রথমার্থ 
গত হইলেই রৰি শস্তের জন্ত জমি তৈয়ারি করিতে 
ুইবে এবং আখিন মাস গত হইতে না হইতেই 
শুগুরি, মুগ, তিল, থেসারি প্রভৃতি রবিশন্ত বীজ 
বপন করিলে ফল মন্দ হয় না, কিন্তু আকাশের 

খ্মবন্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ 
হইয়াছে বলিয়! মনে হয় তবেই রবি ফসলের জন্ত 
সচেষ্ট হওয়া উচিত নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার 
সম্ভাবনা । সঙ্ঠারাচর দেখা যায় যে আশ্বিন মাসের 
(শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায় সুতরাং বঙ্গদেশে কান্তিক 
টজাসেহ উত্ত ফসলের কার্য্য আরস্ত করা নর্বতোভাবে 
র্যা 

পত্রাদি। | 

শ্রীযুক্ত বাবু জান রর নিশ্চিন্দিপুর । কাসাভা 
বা শিমুল আলুর চাষ সন্থদ্ধে জানিতে চাহিয়াছেন। 

বঙ্গীয় রুষিবিভাগের সহকারী ডিবে-র মিঃ এন্, 
জি, মুখাজী লিখিত কাসাভা আলুর চাষ-_কুষকের 

*৪র্থ খণ্ড হইতে আরম্ত হইয়া পরবন্তী কয়েক সংখ্যায় 
সমাপ্ত হইয়াছে। কাসাভ1 চাষ সম্বন্ধে যাহ! ক্ছি 
জানিবার তাহাতেই পাইবেন। 
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নামক পুস্তিক! যাহাতে কাসাভ। সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
আছে, তাহ। কলিকাতাঁর 1155575. 10)701551. 
9191171: & 00177198175 নিকট পাইবেন। ইচ্ছা 

করিলে আমর! আপনাকে আনাইয়! দিতে পারি) 
দাম বোধ হয়।* চারি আনার অধিক হইবে না! 

কাপাভার কটিং ইঙ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন 
নর্শরিতে পাইবেন-__ দাম প্রতি শত ॥* আনা। 

না 

উক্ত পত্রলেখক সুবিধাজনক জলোত্তোলন যন্ত্র 

সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন জলোক্তোলন 

যন্ত্র নানা প্রকারের 'আছে। ফোর্স পম্প (7০7০6 
18020 ) যাহা হাতে চালান যায়--সচরাচর যাহ! 

রেল ষ্টেশনে ব! ট্টামারে ব্যবহার হইতে দেখা 

যায়, তাহার দাম প্রায় ৪০২ টাকা, পাইপের দাম 
স্বতন্ত্র-প্ররতিফুট 1/* আনার কম পাওয়া যায় না। 

চাকাওয়ালা জল তুলিবার যন্ত্রের দাম ১৫০২ বা 
১৬*২ টাকার কম নহে চ]ক] ঘুরাইলে সেই চক্রের 
গতিতে জল নলমধ্ো উঠিবে। ইহাও হাতে চালান 
যায় । কানপুরে একপ্রকার চেনপম্প পাওয়! যায় 

তাহ! দ্বারা পুষ্কবিণী বা খাল হুইতে জল তুলিবার 
বিশেষ সুবিধা । মূল্য ৪৫৬৫২ টাকা। 

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্ত্র সাহা কালীগঞ্জ নদীয়া! । 
চিনিবাদাম বা! মাটকলাই চাষের প্রণালী জানিতে 

চাছেন। উক্ত চাষের প্রক্রিয়া কৃষক ওয় খণ্ড কার্ঠিক 
খ্যায় সবিষ্তার বর্ণিত হইয়াছে । 
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&ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 

বরিশাল হ হইতে কোন একজন পত্রপ্রেরক লিখি- 

তেছেন যে, তিনি বাধাকপির চাষ করিয়া সফলকাম 

হইতে পারেন নাই । বাধা কাপ কেন ভালরূপ 

বাধে না? বাপাকপি (০8100706 ) না বাধিবার 

অনেকগুলি কারণ আছে। অনময়ে বীজ বপন 

বা চারা অস্কুরিত হইলে তাহা নাড়িয়া বসাইবার 
বিলম্ব হইলে বা জমিতে উপযুক্ত সারের অভাব হইলে 

বাধাকপি বাধিবার পক্ষে বিত্ন ঘটে । সকলেই জানেন 
কপ ক্ষেতের জমিটী সরন রাখিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে 
জলসেচন করিতে হয়। বাঁধাকপি নিপ্দি্ট ক্ষেত্রে 
বনাইবার পর ৮।১০টা পাতা বাহির হইলে কয়েকদিন 

জলপেচন বন্ধ করিয়া জমিটীকে একটু শুক্ষ করিয়া 

ফেলিতে হয় । তাহা হইলে দেখিবে যে, পাতাগুলি 

কিছু কুঞ্চিত হইয়| আসিবে তাহার পর যথারীতি 
জলসেচন আরম্ভ করিলেই পাতাগুলি সতেজ হইয়া 

সহদেই.বাধিতে আরন্ত করিবে । 
টি 

কপিতে সার ।-__অনেকে গ্রশ্ন করিয়াছেন ঘে, 

কপির জন্য কি সার উপযুক্ত ? 
কপিতে সরিষার খইল সর্বোত্কষ্ট সার । সরিবার 

থইলে কপির পত্রার্দি পরিধর্ষধিত করিবার উপধুন্ু 
গ্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ও ফক্ষপিক এঁমড, 
আছে। ভালরূপ কপি ভৈয়ারি করিতে গেলে 

প্রত্যেক গাছের গোড়ায় তিনবারে অন্ততঃ এক 

পোয়৷ আন্দাজ খইল প্রয়োগ করিতে হইবে । ক্ষেত্রে 

কপি চারা বসাইবার পুর্ব্বে তাহাতে নিগ্ি অন্তর 
অন্তর গর্ভ খুঁড়িয়া কিঞ্চিৎ খইল মিশ্রিত মাটা দ্বারা 
এ সকলও পুর্ণ করিয়া ৭৮ দিন পরে কপি চারা 
বসাইবে। কপির চারা ধরিয়া বমিলে ও পাত 

ছাড়িতে আরম্ভ করিলে আরও দুইবার খইল সার 

প্রয়োগ করিতে হইবে । জমিতে যদি এটেল মাটার 
ভাগ কম থাকে, তবে ক্ষেত্রে কিয়ৎ পরিমাণে গোবর 

কিম্বা কলার রাপনার ছাই প্রয়োগ কর! উচিত 
কারণ পটাশও কপির প্রধান সাঁর মধ্যে পরিগণিত । 

প্রেটেল মান্তীতে পটাশ সার যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । 

৩৮ 

১৪৯, 

কাত্তিক ১৩১১। কৰক । 

মন্ুধা জন্ম কি উদ্দেশ্ঠ বিহীন? অনেকে মনুষ্য 

জন্নাকে দুল্লভ এই বিশেষখে বিশেষিত করেন। 

সেক্ষগীর বলেন মানুষ ত সাধারণ জীব নহে, কি 

অভুলম্পর্শ বুদ্ধি কি শ্বজননিপুণ কল্পনা? কি 

সহানু ভূতি-ক্ষন হৃদয় ? ঘে মান্থষের এত বিশেষত্ব সেই 

মানুষ কি কেবল আপনার এবং পুত্র কলত্রের নষ্ট 

অন্নের সংস্থ'ন করিবার নিমিত্ত বিশ্ব-সংসারে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছে? বৃক্ষ অন্ুরিত হয়, শাখা প্রশাখা বিস্তার 

করে, ফল পুষ্পে শোভমান হইয়া জীবের. নানা উর, 
কারে আইসে, ফুল গন্ধে এবং মৌনদর্যে আমা” 
দিগকে মোহিত করে, বায়ু, জল আমাদিগের জীবন, 
সাগান্ত কীট "ভঙ্গও বিধাতার কোন মহহুদ্দেহ্য 

সাপনে নিযুক্ত, আর শ্যষ্ট জীবের 'মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব 

মানুষ নাকি কেবল স্বার্থ-সংস্থষ্ট চেষ্টায় তৃপ্তি লান্ত- 

করিবে? দারশশিকেরা বলেন, আমর! ধন্মৌপদেষ্-. 

গণের মুখে শুনিতে পাই, মানুষ ঈশ্বরেরই অবতার, 

অষ্টার এণা-শক্তি জীবদেহে বর্তমান থা।কয়। তাহাঁকে 

কর্তব্য কার্যে প্রেরণ করিতেছে । কিন্তু সাধারণ 

জীব দিনরাপ্রি বেরূপ আত্ম-সেবায় বিব্রত তাহাতে 

তন্মধ্যে ্রনীশক্তির সত্তা কোথায়? আমরা আহার; 

করি, নিদ্রা যাই, যাহাতে ইন্দ্রিয় সুখ অন্ভভব করি, 

৩। রসায়ন পরিচয় 1-শিবপুর কলে-.. 
জের কৃষি-ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কন্ম- 
চারী শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। যাবতীয় বিষয় 
এই পুণ্তকে বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে । বিজ্ঞান- 
সম্মত কৃষি সম্বন্ধে ইহা অত্যাবশ্তুকীয় কৃষি-রসায়ন। 
মূল্য ১২ টাকা। 
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তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হই। এই কি মন্ুষ্যের ্ায উচ্চ 

শ্রেণীর জীবের ধর্ম ? তাহ। কখনই নহে, ভারতবাসী 

িতোমর। ধৰি মনুষ্যপদবাচ্য হইতে চাও তাহা হইলে, 

টত্ঝনায়াস বা সহজলভ্য ত্রিংশৎ মুদ্রায় কো'নরূপে দিন 

যাত নির্বাহের চেষ্টী না করিয়া, মন্ুষ্য-জীবনের 

মহত্ব এবং গৌরব উপলব্ধি করিধার চেষ্টা কর। যে 
মানুষ আহার বিহারে কাল কাটায়, যে মানুষ অক্ষ 

ক্রীড়ায় অহোরাত্রি যাপন করে, যে মানুষ লোকহিত 

সাধন! ক্ষম অগণিত অর্থের অধিকারী হইয়৷ ক্ষণস্থায়ী, 

অর্বনাশকরী ইন্ররিয়-নুখান্বেষণে ্াস্তচিন্ত, সেই মানুষ 

মনে করিলে সংসারে স্বর্সুখ আনয়ন করিতে পারে, 

মাংসারিক ক্রেশ-ক্রিষ্টের আর্তনাদ একেবারে দুর 
ক্রিতে পারে, প্রকৃতির সংহারিণীশক্তির বিরদ্ধে পথ্যন্ত 
জগাকমান হইতে পারে। মহান্ুভব তাতা স্বকীর 

কার্ধয কলাপ দ্বারা ভারতবাসীকে এই শিক্ষা দিবার 

প্রন্তই বোধ হয় এই হতভাগ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এ সময় ভারতবর্ষে সাধুর পরিত্রাণের 
নিমিত্ত, ছুষ্কতের বিনাশের নিমিত্ত, কোন যোদ্ধ বীরের 

প্রয়োজন ছিল ন!, তাই শিথিল গাত্র, আত্মন্থথ-নিরত 

 উন্চলক্ষ্য-ভরষ্ট, শ্ব-বৃত্তিক্বীবী ভারতবানীকে কর্শের 
মহিমা শিখাইবার জন্ত এই টাটা-দেহধারী কর্মবীরের 

আবির্ভাব হইয়াছিল। যে ভারতবাদী রাঁধে__ 
বলিয়৷ চুল বাধে না, যে ভারতবাসী ব্যবহারজীৰ 

হইয়! অর্থ উপার্জন করে বলিয়া বৎসরান্তে মাতপৃজার 

জন্য তিন দিন কংগ্রেসে যাইয়|! অসংখ্য করতালির 

দাবী করে, তাহাদের মধ্যে তাতাকে বেন বিধন্মী 

 বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এজল বায়ুতে এমন 

.. দু প্রতিন্রাঃ এমন তেজ, এমন উৎসাহ, এমন আত্ম- 
নির্ভর, এমন নির্ভুীকতা, এমন ন্বদেশগ্রীতি পরিপুষ্ট 

২ হইতে পারে ইহা আমাদের বিশ্বাস ছিপ না, এই 

ডি তাতাতেই « এত গুণের একত্র মমাবেশ দেখিতে পাই- 
. ক্থাছি। | | 

কধক। কার্তিক ১৩১২ 

"বাণিজ্যে ব বসতে ত লক্মীঃপ। (কিন্ত কেবলমাত্র এই 

লঙ্গমীর অন্কশায়া হইবার জন্ত তাতা৷ বণিকবৃত্তি অবলন্বন 

করেন নাই। ঝণিকের রাজ! হইতে হইলে, কিরূপ 

পুরুষিংহ হইতে হয়, কিরূপ ত্যাগী হইতে হয়, কি 

প্রকার সাহদসম্পন্ন হইতে হয়, কিরূপ স্বন্খ-নির- 

ভিলাষ হইতে হয়, কিরূপ কম্মী হইতে হয়, তাহা এই 

ধনিকরাজ আামাদিগকে দেখাইয়াছেন। কেবল 

থলির মুখ আঁটিতে জানিলে বণিক হওয়া যায় না, 

কেবল ভোৌপ ধরিতে জানিলে বণিক হওয়া যায় না, 

কেবল চতুর থাকিলে বণিক হস যায় না, তেমন 

বণিক হইতে হইলে হাদয় থাক চ'ই, সাহস থাক! 

চাই, বীরত্ব থাক! চাই, প্রতিভা থাকা চাই, পর্ববত 

প্রমাণ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিবার শক্তি থাক! 

চাই। এই বাণিজ্যবৃক্তিতে আজ যে রাজ্যেখ্বর, কাল 

সে পথের ভিখারী হইতে পারে, আজ যে বদ্ধু-বান্ধব- 

পরিবৃত কাল সে অনাথ হইতে পারে। আমি থাইব 

পরকে থাওয়াইব স্বদেশের মুখোজ্জল করিব জীবনের 

এই উচ্চ আদর্শ ন। থাকিলে বণিকের মতন বণিক 

হওয়। যার না। কেবল বখের মতন ধন আগলাইয়! 

রাখিতে জানিলে বণিক হওয়া যায় না, কেবল 

কোম্পানীর কাগজের সুর্দ গণিতে জানিলে বণিক 

হওয়৷ যায় না, কেবল ধনোপাজ্জীন উদ্দেশ্য হইলে তাতা 

এক ব্যবসায়েই অভী সিদ্ধ করিতে পারিতেন, এই 
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সহত্ররূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার তাহার কোন প্রভৃতি স্থানে বহন করিত, তাহাতে ভারতের জিনিস 

প্রয়োজন ছিল না। আর বাণিজ্যাবলম্ধনেরই বা পূর্বোক্ত স্থানে তেমন সুবিধা দরে দেওয়া! ধাইত না। 

আবগ্তকতা কি? আমাদিগের ধারণা যাহারা তেমন তাভা যেবশ দৃ্প্রতিজ্ঞ হইয়। এই প্রবল পি, এও 

স্থাশক্ষা প্রাণ্ড হয় না, তাহারাই রাজজ-সেবার সরল ও কোম্পানীর অন্তাঁয় ভাড়ার হার কমাইতে' সমর্থ 

ও সম্মানজনক পথ পরিত্যাগ করিয়! ব্যবসায় প্রভৃতি হুইয়াছিলেন তাহাতে কে তাহাকে বীরের দ্বর্ণমুকুট 

হীন ও কনণ্টকাকীর্ণ পথের পথিক হয়। তাত প্রদানে অন্বীকূত হইবে? পি এও ও কোম্পানী ভারত 

ঘেরূপ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি "গবর্ণমেন্টের ডাক বহন করে এবং ভাড়া বাবদ অনেক 

তৎকষ্টিল অতি উচ্চ রাজকাধ্যে নিযুক্ত হইতে অর্থ উপার্জন করে তাই ইহাদের এত স্পদ্ধা, তাত 

পারিতেন। কিন্তু প্রতিভা জলের স্তায় কেবল নিষ্ন ইউরোপীয় কোন জাহাজ কোম্পানাকে পি এও ওর 

দিক অবলঘ্নের চেষ্টা করে না, আপনার শক্তির গ্রতিপক্ষতা করিতে সাহসী না দেখিয়া জাপানী: 

পরিমাণ জানিয়া ভগবদাদিষ্ট কাধ্যে ব্রতী হইয়া জাহাজগুলির সহিত বন্দোবস্ত করেন, এবং তাহাতে 

থাকে । _ জাপানকে ইংলগ্ডের ভ্রুভঙ্গী পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতে 

তাতা এক জীবনে কত নি রাখিয়। গিয়াছেন। হয়। অতি গ্রবল ইংরাজ ব্যবসায়ীর এপ ভাবে - 

কে বলে তাতা মৃত? এ নাগপুরের এখ্প্রেসমিলের, গর্ব খর্ব করিতে রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ কি: 

কুর্গের স্বদেশী মিলের এঞ্জিন গুলি ধুমোদীরণ করিয়া কোন দিন সমর্থ হইবেন? 
তাতার বুদ্ধিশক্তির, জীবনীশক্তির, স্যাষ্টশক্তির পরিচয় কর্মবীর সছ্দেশ্তশীল তাত পরঙ্গীবনে বে কাধ্যে 

দিতেছে । তাতা কি কেবণ স্বার্থপর ব্যবসার়ী? যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিয়া 

শীদার ৫০* শত টাকা দিয়! এন্প্রেস মিলের অংশ হেন। ভগবান গ্রথম জীবনে একবার তাহাকে 

কিনিয়৷ অতিরিক্ত অংশরূপ হাজার টাক! পাইয়াছে, সাফল্যের অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া! লইয়াছিলেন, যখন 

৪০৮১ টাক! সু পাইয়াছে, এবং ত্রিগুণিত মুল্যে তিনি ধিলাতী-ভারতবরষীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টায় 

বর্তমান অংশ বিক্রয়ের সুবিধা ভোগ করিতেছে সে নিযুক্ত তখন মাকিণ অন্তরিদ্রোহের জগ্ত তাহাদের 

কি তাহাকে পরহিতৈষী মহাপুরুষ বলিয়া ছুই হাত বোম্বে আফিন দেউলিয়া হইয়া যায়। কিন্তু থে 

তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে না? তাতার এন্প্রেমমিলে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে, ভাত! এই বিষম 

শ্রমজীবীকুলের সুখের সীম। নাই, তাহাদের গুণের বিপৎপাতে মুহামান না হইয়। আবার এ পথেই অগ্রসর 

পুরষ্কার করিবার অন্ত পুরষ্কার তহবিল আছে, এন্প্রেস হইলেন এবং বিজয়লক্মীর অনুগ্রহলাভ করিলেন । 

(মলের অংশ, মিলের কর্মচারী ভিন্ন এক্ষণে অন্ত 

কাহারও নিকট বিক্রয় করিবার উপায় নাই। এহ 

মিলের শ্রমজীবীগণের জন্য শ্বসপ্র বাসস্থান আছে, _ (সবজী ও মরদ্ত্মী ফুলের বাঁজ বপনের) 

তাহাদ্রিগের জীবনমাপন প্রণালীর প্রতি মিলকর্তৃ- ইণ্ডিয়ান গাঙেনিং এসোসিয়েমন হইতে প্রকাশিত।, 
*. মূল্য এক আনা। দেড় আনার ডাক টিকিট 

পরের ঈর্ববদ। তীক্ষ দৃষ্টি রহিয়াছে। পাঠাইলে পাইবেন। 

পূর্বে পি, এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজগুলি অধিক  মেশবরগণ ও ৫২ টাকা মূল্যের বীজের গ্রাহকগণ 
ভাড়ায় ভারতঙ্গাত কার্পান বন্দি চীন ও জাপান বিনা মূল্যে পাইবেন । 5 
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কার্তিক ১৩১১ 
আমরা তাতার পা জীবন; টরিত্র আলোচনার 

রে জন্ত এই প্রবন্ধের অবতারণ! করি নাই, তাহার মিল 

রর গুলির সহিত কে পরিচিত নহে । ভারতে উৎরুষ্টরূপ 
তুলা জন্মাইবার জন্য তিনি মিসর হইতে তুলার বীজ 

আনাইয়! উতৎকৃঞ্ঠ কার্পাস উৎপাদন করিবার কিরূপ 

চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহ। সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই 

অবগত আছেন । তিনি মধ্য প্রদ্দেশের লৌহথনি পরি-* 

চাঁলন! ব্যাপারে স্থানীয় বা্জকর্মুচারীর প্রতিকূলতায় 

ব্যথিত হইয়া, স্বয়ং ইংলগুড গমনানস্তর কিরূপে ষ্টেট- 

 মেক্রেটারীর সহায়ত! লাভ করেন, তাহাও সর্বজন 

_বিদ্িত।- তাহার তাজমহল হোটেল, তদীয় উদ্ভাবনী 

শক্তি, উদারতা, অভিজ্ঞতা এবং পর-ন্থুখান্বেবণ 

- প্রবৃত্তির মৃদ্ভিময় প্রতিবিন্ব । 

কৃষকের পাঠকগণ তোমরা এই তাতার ভাবে 

অনুপ্রাণিত হও। এমার্সন্ বলেন মানিক সম্পদ, 

হৃদয়ের সম্পদই-_ প্রকৃত সম্পদ, এই সম্পদে সম্পন্তি- 

শাশী হইলে, সাহারার পুষ্পোগ্ান সম্ভব হইবে। 

তোমাদের কধিত ভূমি অচিরে ফলপুষ্পশালী হইবে, 

সছুদ্দেশ্যে, পর-সেব! প্রবৃত্তির প্রণোদনে, সরলভাবে 

অকুতোভয়ে বীরের হায় কার্যে অগ্রসর হও-_ 

তাতার বিজয়লক্্মী তোমারও করায়ত্ত হইবে। 

বিজ্ঞান-শিক্ষার সহজ উপায়।_-বর্তমান সময়ে 

গ্রায় সকল কার্যেই কিছু কিছু বিজ্ঞান শিক্ষার গ্রায়ো- 

জন হইয়া থাকে । উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প, বাণিজা, 

এবং কৃষিকাধ্য সম্বন্বীর যাবতীয় উন্নতি সমন্তই 
বৈজ্ঞানিক ভিত্বির উপর স্থাপিত । এমন কি অনেক 

... গৃহকর্মও কিয়ুৎ পরিমাণ বৈজ্ঞানিকভ্ঞান ভিন্ন 

. স্ুমম্পন্ন করিতে পারা যায় না। 

.লীতে কুষিক্লাধ্য করিয়া! লাভবান হইতে হইলে 

.উড়িদ্-বিষ্া রসায়ন-রিছ। প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ের 

বৈজ্ঞানিক প্রণা- 

সত আভা টা চি উদ উর আও জজ ৫ 

ক্কবি, বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ট সববন্, তৎসমূদ্ায়ের 

অন্ততঃ মূল হ্ত্রগুলি জানিয়৷ রাখা আবশ্তক। কিন্ত 

কি প্রকারে এই মূল সুত্রগুলি জানিতে পার! যায়? 

অবশ্ঠ স্কুল, কলেজে এ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া 

আবশ্তঠক। আগকাল এই দিকে সাধারণের কিয়ৎ 

পরিমাণে দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছে ইহা সুখের বিষয় 
সন্দেহ নাই_-এবং এই বিষয়ে জনসাধারণের অন্তরাগ 

যে উত্তরোত্তর বুদ্ধিগ্রাপ্ত হইবে তাহাও আশম্ম কর! 

যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে সহজে বিজ্ঞান শিক্ষার 

প্রধান অন্তরায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব । আমর! যে 

কয়েকটী পুস্তকের বিষয় অবগত আছি তৎসমুদায়ের 

মধ্যে কতক গুলিতে জটাল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সহজ 

ব্যাখ্যার বিশেষ অভাব দৃষ্ট হইয়া! থাকে । এই 

সমস্ত অভাব কতক পরিমাণে নিবারণের জন্য এবং 

প্রধানতঃ কৃষকের পাঠকবর্গীকে সহজ এবং স্ুখবোধ্য 

ভাষায় কতিপয় বৈজ্ঞানিক সম্বন্বীর তথ্য বুঝাইবার 

জন্ত আমর] কৃধকে ক্রমশঃ ধারাবাহিকরূপে সরল 

বিজ্ঞান শিক্ষা! শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধের অবতারণ। 

করিবার মনস্থ করিয়াছি। 

ৰল। বাহুল্য বে যাবতীয় বৈজ্ঞনিক তথ্য আলো- 

চন! করা আমাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

বে সমস্ত তথ্যের সহিত কৃষিকার্যের বিশেষ ঘনিষ্ট 

সম্বন্ধ তৎসমুদয়ই প্রধানতঃ আলোচিত হইবে। 

আলোচনার সুবিধার্থ আলোচ্য ব্ষয় হিসাবে আমর! 

প্রবন্ধগুলিকে নিম্নলিখিত কতিপয় ভাগে বিভক্ত 

করিব। (১) উদ্ভিদতত্ব (২) রসায়ন (৩) কীটশুত্ব 

(৪) ভূ-তত্ব ৫) পশুত্ুত্ব (৬) ব্যবহারিক বিজ্ঞান 

(৭) যন্ত্রা্দি ৮) বিবিধ। কৃষকের বিভিন্ন সংখ্যায় 

এই কয়েকটা বিজ্ঞানান্তরগত বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইবে। প্রবন্ধগুলি যথাসম্ভব সহজ ভাষাক্ক লিখিত 

হইবে এবং যাহাতে উপযুক্ত দৃষ্টাস্তের সাহায্যে 

বালকগণ অথবা ,বিজ্ঞানানতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রবদ্ধোক্ত 
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বিষয় গুলি সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারেন তজ্জন্ত কোন 

চেষ্টার ক্রুটী হইবে না। অনেকে অবগত আছেন 

যে, বৈজ্ঞানিক বিষয় সহজ ভাষায় লেখার প্রধান 

অন্তরায় ইংরাজী বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা সমূহের সহঙ্ল 

বাঙ্গল! প্রতিশব্দের অভাব। একদিকে বঙ্গভাষ! পরি- 

পুষ্টির জন্য বৈজ্ঞানিক :ংজ্ঞাগুলি বঙ্গভাষায় অন্ু- * 

বাদি হওয়া যেরূপ বাঞ্চণীয়, অন্ত দিকে কঠিন শব 

সমুহ ব্যবহার করিয়। বিজ্ঞান শিক্ষায় সাধারণের 

বিতৃষ্ণ জন্মাইয়! দেওয়া! তেমনই গহিত। এই উভ- 

য়ের মধ্যবাহী পথ দিয়! চলিতে না পারিলে বৈজ্ঞানিক 

জ্ঞান বিস্তারে কৃতকাধ্য' হইতে পারা যাইবে না। কিন্ত 

এই মধ্যপথের পথিক হওয়া সময়ে সময়ে যে কতদূর 

কষ্টকর তাহা ভূক্তভোগী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই 

অবগত নহেন। বস্ততঃ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্ঠ 

যখন সহজ উপায়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদান, তখন 

আমাদের উভয় পন্থার মধ্যে বরং শেষোক্ত পদ্থার 
উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে "হইবে । এতৎসম্বন্ধে 
আমাদের পাঠক অথবা অন্ুগ্রাহকবর্গ যর্দি কোন 

রূপ পরামর্শ প্রদান করেন, তাহ! হইলে আমর! 

তৎসমুদায় বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব । 

মৃত্তিকার উৎপত্তি। 

আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডুলী অনুমান 

করেন যে, স্থষ্টির আদি অবস্থাতে এই পৃথিবী, গ্রহ, 
উপগ্রহ, চন্দ্র, হু্য, ধূমকেতু, নীহারিক! প্রভৃতি 

কিছুই স্বতন্ত্রভাবে বিগ্ধমান ছিল না। এই মহাকাশ 

ব্যা্পিয়া এক বিরাট তেজোময় মগডলাকুতি পদার্থ" 

নিয়ত ঘুরিয়! বেড়াইত, এবং উহ! ক্রমে ক্রমে তেজ 

বিকীরণ করিয়া, সঙ্কুচিত এবং শীতল হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে, উহার গাত্র হইতে বৃহ্দাক্নতন স্ষলিঙ্গরাপি 

৩৯ 

রুষক। 

বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। সেই বিক্ষিপ্ত কষ লিঙ্গরাশিই 
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ক্রমে, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদিতে পরিণত 

হইয়াছে এবং অবশিষ্ট যাহা রহিয়াছে তাহাই বর্তমান 
সর্য্যমণ্ডল। 

এই পৃথিবী ঘখন উল্লিখিতরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, 
তখন উহা! প্রস্তর-মৃত্তিকাঁবর্জিত এক্টী গোলাকার 

তেজোময় তরল পিগাকার পদার্থ ছিল। উহ! 

ক্রমে তেঞ্জ বিকীরণ করিয়া শীতল হইতে লাগিল, 

ও তরল অবস্থা হইতে ঘনীভূত হইতে আরম্ত হইল। 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে উহা! দৃঢ় হইয়া প্রস্তরে পরিণত 
হইয়া! গেল; তখনও পৃথিবী মুগ্য়্ী হয় নাঁই। অব- 

শেষে উহাতে কি প্রকারে মৃত্তিকার উৎপত্তি 

হুইয়াছিল, তাহাই এ প্রবন্ধের প্রধানতম আলোচ্য 

বিষয়। 

উল্লিখিত প্রস্তরীভূত ভূগোলক জল, বাযু, তাপ 

ও অবশেষে উদ্ভিদ ইত্যাদির সাহায্যে, ক্রমে স্তর" 

পর্য্যায়ে মৃন্তিকাতে পরিণত হইয়াছে। 

মৃত্তিকা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা )--স্থিতিশীল 

(56091)21) এবং স্থানাস্তরিত (0151509159)। 

স্থিতিশীল মৃত্তিকা যে পর্বতে জন্মগ্রহণ করে, সেই 
পর্বতের গাত্র হইতে আর অধিক দূরে যাঁর না। 

এই জন্তই যাবতীয় পার্বত্য প্রদেশে :এই শ্রেণীর 
মৃত্তিকা অধিক দেখিতে পাওয়! যায়। স্থানাস্তরিত 

সরল কৃষি-বিজ্ঞান। 

বঙ্গীয় কষিবিভাগের আঃ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন্, 
জি, মুখাজী, এ. 017২8505 & চা455 প্রণীত 

ভারতীয় কৃষিসদ্ধে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক। 
কৃষিশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের ও ধাহাদের চাষ আবাদ 
আছে তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, মূল্য ১২। 
(শীপ্রই প্রকাশিত হইবে এখন হইতে , গ্রাহকদিগের 
নাম রেজিষ্টারী কর! হইতেছে) কৃষক অফিসে আবে- 
দন করুন। ু 
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তিক জনক-পর্বত পরিত্যাগ করিয়া, দেশ দেশা- 

স্তরে যাইয়া আপনার গা ঢালিয়৷ দেয়। এই জাতীয় 

মৃত্তিকার সর্ব প্রধাণ চালক জল। 
হুর্য্যোস্তাপে নাগর-বারি বাপ্পীভূত হইয়া! মেঘের 

স্ষ্টি করে; মেঘ হইতে বৃষ্টির জল প্রস্তরে পতিত 

হয়। প্রস্তরগাত্রে এত সুক্ষ হুক্ষম চিড় বা ফাটাল 
আছে, এমন কি সাধারণ দৃষ্টিতে কিছুই পরি- 

লক্ষিত হয় না। বুষ্টিবারি এ ফাটালে প্রবেশ করে 

এবং শীত খুতে উহ! এমিয়া বরফ হয়। জল জমিয়! 
বরফ হইলেই.উহা! আয়তনে বর্ধিত হইয়া থাকে,। 

আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াই উক্ত বরফরাশি ফাটাল- 
গুলিকে বড় করিয়া, ক্রমে ফাটাইয়! খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলে। শ্ত্রীক্ম খতুতে উক্ত বরফ উত্তাপ প্রযুক্ত 
গলিয়া বাঁহর হইয়া আসিবার সময়, উক্ত ক্ষসিত 

ংশগুলি বাহির করিয়া লইয়া আইসে এবং উহাই 

মৃতিকাতে পরিণত হয়। 
পর্বত-শিথরস্থিত বরফরাশি খন শিথিল হইয়! 

নীচের দিকে আসিতে থাকে, তখন উক্ত বরফগুলি 

স্ুষ্ট ও নিশ্পেষিত করিয়া! বহুল পরিমাণে শীলাখণ্ড 
নিম্নে লইয়! আসে; অনন্তর যখন প্র বরফগুলি 
তাপাধিক্যবশতঃ একেবারে গলিয়। যায়, তখন প্রস্তর 

. খণ্ডগুলিও উহ! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে এবং গলিত 
বরফরাশি এক একটা নদীর হ্ছজন করিরা দেয়। 
উক্ত নদী সকল পর্বত-গৃহ পরিত্যাগ করিয়৷ সহত্র 

সহ যোজন দূরবর্তী সাগরের অভিসারে গমন করিয়া 
থাকে। যাইবার কালে উহার আপনাদের সহচন্রী- 

রূপে যে সকল শৈল-নন্দিনী অর্থাৎ ঈলাশ্রেণী সঙ্গে 
-লইয়! .যায়, তাহারা একে অন্তের সহিত সংঘর্ষণে 

: ক্রমে ়্প্রাপ্হইস়্া, তটিনী সথীর বর্ধা-পরীবিত উভয় . 
্ কুলে ছড়া পড়ে? এই প্রকারে বৃহৎ বৃহৎ নদী- 

এভীরম্থ সহন্ সহত্র বর্গ মাইল পরিমিত্ত স্থান শীলা" 
ৃ রঙ াত কার « আবরণে আবৃত, রী যায়। ভারত" 

বর্ষে? গঙ্গা, গোদাবরী, মহানদী, দি ্রহ্মপুজ প্রস্ি 
নদনদীর তীরবর্তী স্থান সমূহে এই জাতীয় মৃত্তিকাই 
অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

মৃন্তিকার নিম্নতর স্তরের অতি নিষ়ে প্রস্তর বর্ত- 

মান আছে, উহাও কালক্রমে ক্ষয়প্রাণ্ত হইয়৷ মৃত্তি- 

*“কাভে পরিণত হর । বুষ্ট-সম্পাতের সময় অল্লাধিক 

জল নিম্ন শ্ুরে প্রবেশ করিয়া থাকে । প্রনেশ করিবার 

সময় উক্ত জল ভূপৃষ্ঠজাত উদ্ভিদের ধ্বংশাবশি্ট গলিত 
ংশের সহিত মিশ্রিত হুইয়, কার্বাণিক্ এসিড গ্যাস 

উৎপন্ন করে এবং নিয়স্থিত প্রস্তর গাত্রে প্রবাহিত 

হইগ্স। উহ ক্রমে ক্ষ কক্িতে' থাকে । এই প্রকারে 

প্রস্তর ক্ষয়িত হইয়া, মৃত্তিকীতে পরিণত হয়। বাযু- 

মণ্ডলস্থিত অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যেও প্রস্তর ক্ষয় 

প্রাপ্ত হয় ॥। মেব হইতে বু্িবারি সবেগে প্রস্তরে 

পতিত হইয়া উহা! কথুঞিৎ পরিগাণে ক্ষয় করিম 

ফেলে। এই ক্ষয়প্রাণ্ত কণ! অবলম্বন করিনা “দিচেন? 

এবং তজ্জাতীয় কতকগুলি শৈবাল জন্মিয়া থাকে ; 

উক্ত শৈবালরাজি মূলের সাছাব্যে পৃথিবী হইতে 

অল্লাধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠে আনয়ন 

করে) এই জাতীয় উদ্ভিদ জলের প্রাচুষ্যে বিশেষ 

সতেজ হইয়া উঠে এবং ওবধি জাতীয় উদ্ছিদের স্তায় 

কালক্রমে মরিয়! যায়। এই মৃত শ্বোণবৃদ্দ পচিয়। 

গেলে, উহা! হইতে কার্বণিক এসিড, গ্যাস উৎপন্ন 

হয়। কার্বনিক এসিড গ্যাস ক্ষয়-কাধ্যের একটা 

প্রধান সহায়। বৃষ্টির জলের সহিত কার্বনিক এিড 

গ্যাস মিশ্রিত হইলে, উহার ক্ষয়কারিশক্তি বহুল 

পরিম[ণে বদ্ধিত "হইয়া থাকে। এই প্রকারে উক্ত 

কার্ধনিক এসিড মিশ্রিত জলরাশি প্রবাহিত হইয়া 

প্রস্তররাশিকে ক্ষয় করিয়া মুত্তিকাতে গরিণত 
করে। ্ 

উপরোক্ত গলিত দলিচেন”গুলি ধত মাটীতে 
বসিয়া যায়, মৃত্তিক! গঠন কাধ্য সেই পরিমাণ সহর 
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সম্পাদিত হইরা থাকে। এই প্রণালীতে মৃত্তিকা! 

গঠিত হইয়! উহ! ক্রমে পুরু স্তরে পরিণত হয় এবং 

ক্রমে এই মৃত্তিকা-স্তর সুবৃহৎ তরুগুমাদি জন্মিবার 

উপযুক্ত হইয়া! উঠে । 

উল্লিখিত নৈসর্গিক ক্রিয়া ব্যতীত আরও কতক- 

গুলি প্রাকৃতিক পেবণে গ্রস্তররাশি মাটাীতে পরিণত 

হুইয়ক যাইতেছে । 

পর্বতগাত্র-জাত বিশাল বৃক্ষগণের শিকড় প্রস্তরের 

ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া ক্রমে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং 

সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর ফাটিয়া! উঠে। প্রবণ ঝটকাঘাতে 

যখন বৃক্ষ সকল উৎপাটিত হয়, তখন তাহার মূল- 

লগ্ন প্রস্তর গুলি চূর্ণ ধিচুর্ণ হুইয়া নিম্নে পতিত হয়) 

উক্ত চুর্ণীকৃত প্রস্তরথগ গুলি ক্রমে নানারূপ ঘাত 

গ্রতিঘাতে হুক্মতর হইয়! অবশেষে ঘুন্তিকাতে পারণত 

হয়) উত্ত উতৎপাটিত বৃক্ষও কালক্রমে পচিয়! এক 

প্রকার মৃত্তিকার স্থজন করে। 

অনেক সময়ে পর্বত-গ্রাচীর-বেষ্টিত উপত্যক! 

ভূমিতে একপ্রকার মৃত্তিক দেখিতে পাওয়। থায় কিন্ত 

ঈদৃশ দুর্গম স্থলে কিছুতেই নর্দীর জল প্রবেশ করিয়া 

পলি উৎপন্ন করিতে পারে না। অনুসন্ধান করিয়! 

জান। গিয়াছে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা উহার নির্স্থিত 

পব্বত-গাত্র হইতে উত্পন হইয়া থাকে । 

নানা জাতীয় পিপীলিকা এবং কেঁচো প্রস্ততি 

প্রাণীগণ ভূ-গর্ভ হইতে এক প্রকার মৃত্তিক। উত্তোলন 

করিয়া থাকে; এবছিধ ক্ষুদ্র প্রাণী দ্বারাও মৃ্তিকা- 

গঠন কাধ্যের অনেক সহায়ত! হয়। 

বায়ুর সাহাধ্েও কথন কথন মৃত্তিকা পরিচালিত 

হইয়া থাকে। সমুদ্র উপকূলের সহিত সমান্তরাল 

ভাবে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। 

ভীরতবর্ষে মেদিনীপুর এবং বালেখর জিলায় সমুত্র- 

উপকূলবর্তী স্থানদমূহে এই শ্রেণীর মৃত্তিকা অধিক 

কক | ১৫৫ 

নদ নদীর তীর-ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে অতি 

অল্প পরিসর এই শ্রেণীর বায়ু-পরিচালিত-সৃত্তিকা! দুষ্ট 

হয়। 

এতগিনন ভূগর্ভস্থ তাপপ্রভাবে আশ্মের-গিরি হইতে 
খনিজ পদার্থ সকল ভূ-পৃষ্ঠে উত্তোলিত হইয়া স্তরে 

পরিণত হয় এবং ভূকম্পন দ্বার! ভূভাগ বিদীর্ণ হইয়া, 
ক্য়-কাধ্যের সহায়ত। করিয়। দেয়। 

আকম্মিক উত্তাপের পরিবর্তনে অনেক প্রস্তর 

ফাটিয়া যায় এবং বৃষ্টির সাহায্যে উহা! ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত 

হল; ইহার নিদর্শন স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, 

শ্রমজীবিগণ কোন প্রস্তর সহজে ভাঙ্গিতে হইলে উহার 

উপরে অগ্নিসংযোগে উহাকে বিশেষ উত্তপ্ত করে। 

পরে তদুপরি জলপ্রক্ষেপ করিবামাত্র উহা! একবারে 

ফাটিয়া যায় । 

বৃষ্টিকালে তাড়িৎ প্ন্দন আমাদের নয়নগোচর 

হয়; উহা! পর্ধ ওগানে প্রতিহত হইয়! প্রস্তর গুলিকে 

চূর্ণ কিয়া ফেণে ; এই চুণীকৃত প্রস্তর ক্রমে শৃত্তিকায় 

গরিণত হইয়া থাকে । 

আমর! সচরাচর দেখিতে পাই, ভূ-কম্পন দ্বার! 

ভূ-ভাগ কোথাও উত্তোলিত হয় এবং কোথাও ব 

বসিয়া যার; কিন্তু এতদ্যতীত আমাদের অজ্ঞাতসারে 

ভূ-গরভস্থ কোন অঞ্জানিত শক্তি-প্রভাবে, অনেক 

ভূ-ভাগ উচ্চ এবং নিয় হইয়া যাইতেছে । এইবূপে 

সাগর-গর্ভ হইতে অনেক দ্বীপের স্থষ্টি হইতেছে, 

এবং কোন কোন ভূ-ভাগ সাগরে গরিণত হইয়া 

যাইতেছে । 

সাগর-বারিতে বহুবিধ শশ্বুক, ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতি 

জলচর প্রাণী বাস করিয়া থাকে ।* উহাদের কঙ্কাগ্গ- 

রাশি সাগরতলে পতিত হইয়! চুর্ণময় স্তরের স্থজন 

৪ | বিজ্ঞান শিক্ষা ।- পরধুক্ এন জি, 
পরিমাণে শুই হইয়া থাকে। এতছাীত বৃহৎ বৃহৎ খার্জী ও টি, এন, মুখার্গী গ্রণীত। মুল্য ।* আনা ॥ 
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করে। টির ্রারস্ত হইতে এই প্রকার সমুদ্রজাত 

জীব-কস্কালসমূহ স্তরে স্তরে পধ্যবেশিত হুইয় সমুদ্রের 
উপকৃলভাগ বর্ধিত করিতেছে এবং পূর্বোক্ত 'অজানিত 
শক্তিগ্রভাবে সাগরতল উত্তোলিত হইয়া অনেক 

পর্বত এবং সমতল ভূ-ভাগের সৃষ্টি করিতেছে। 

ইহার নিদর্শন ম্বরূপ আমর! দেখিতে পাই, ইংলগ্ডের 
বহুসংখ্যক পর্বত এবং বিস্তৃত ভূভাগ .চা-খড়ীময়। 

লগ্ডন নগরের ভূ-পৃষ্ঠ হইতে অতি অল্প নিয়ে চা-খড়ীর 
স্থগভীর স্তর দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিলে 
সহজেই অনুমিত হয় যে, এই সকল স্থান পুরাকালে 
সাঁগরগর্ভে নিমগ্ন ছিল এবং উক্ত চা-খড়ীস্তর পূর্ব 
বর্ণিত সামুদ্রিক শঘ্বুক, ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতির খোল! 

ইত্যাদি পদার্থ বারা গঠিত স্তর ব্যতীত আর কিছুই 
নছে। বর্তমান সময়েও আটলান্টিক মহাসাগরের 
তলদেশে একপ্রকার সাদ! কর্দম দৃষ্ট হয়) পরীক্ষা 
দ্বার] দেখা গিয়াছে উহা! উল্লিখিত সমুদ্রজীত জীব- 
কঙ্কালে পৃণ। 

এতদ্ব্যতীত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ছারা কি প্রকার 

অদ্ভুত উপায়ে নূতন নৃতন ভূ-ভাগের সৃষ্টি হইতেছে 
তাহ! ভাঁবিলে স্তশ্ভিত হইতে হয়। প্রবাল কীট নামক 

একপ্রকার কীট সাগর জলে জন্মগ্রহণ করে এবং এই 

জাতীয় কীট বহুসংখ্যক একস্থানে বাস করিয় থাকে। 

যদিও প্রবাল কীট প্রাণীমধ্যে-গণনীয় তথাপি উহার! 

উ্ভিদের ন্যায় একটা চূর্ণময় ভাট দ্বারা, সমুদ্রতলস্থ 
ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া! থাকে । এই কীট মরিয়৷ গেলে 

ত়পরি আবার নূতন কাটের স্থষ্টি হয়, এই প্রকারে 
উহাদের কঙ্কালজাত পুর দ্বার! সমুদ্র উপকূলের নিকট 
বহু দ্বীপের সমষ্টি হইতেছে । ভারত মহাসাগরে লাক্ষা 

রি স্বীপ, মাল দ্বীপ, চোগী স্বীপণুণ্ত, উল্লিখিত প্রবাল কীট ' 

| রঃ দ্বারা নির্মিত । 

পৃ টগর র্ঘ | 

এই লাক্ষা ও মাল দ্বীগ্র গ্রায় ৮০০ 

করতঃ গোড়ার মাটী উত্তমরূপে চাপিয়। 

গ্রোলাপ প্রমন্গ। 

(৩) 
যেখানে কলম পুত্তিতে হইবে, সেই স্থানট? উত্তম- 

রূপে কোদাল দ্বারা বারম্বার কোপাইয়া, মাটীর ঢেলা 

'ভাঙ্গিয়া, এবং তথা হইতে ভৃণাদদির শিকড় উত্তমরূপে 

বাছিয়। স্থানটাকে চৌকার আকারে পরিণত কর্রতঃ 

উহার মধ্যবস্তী মৃত্তিকাকে উত্তমরূপে চাপিয়! দিতে 

হইবে। এইরূপে চৌক রচিত হইলে, উহার মধ্যে 

চারি অঙ্গুলি ব্যবধানে ছুইটী করিয়! কলম একত্রে 

বসাইয়া কলমের এক-তৃত্বীয়াংশ মৃন্তিকামধ্যে প্রোথিত 

দিতে 

হইবে। কলমগুলিকে ঈষৎ হেলাইয়া রোপণ করিতে 

হয়। হেলাইয়! রোপণ করিলে কলমের গাত্রস্থিত 

চোক (১৪৭) দেমন শীগ্ উন্নত হয়, তেমনি মৃত্তিকা" 

ভ্যন্তরে শীপ্ব শীপ্র শিকড় বাহির হইয়া থাকে। 

রোপণকালে ইহা ম্মরণ রাখ! কর্তব্য যে, কলম্দিগকে 

পূর্বব বা! উত্তর দিকে হেলাইয়! দিতে হইবে। দক্ষিণ 

বা পশ্চিম দ্রিকে হেলাইয়! দিলে কলমের উপরিভাগ 
সমধিক কাল রৌদ্রের সংস্পর্শে থাকে; ফলতঃ 

কুর্্যরশি দ্বারা অনেক রস উহা হইতে আহ 

হওয়ায় অনেক কলম মরিয়া যায় । কলম বসান 

হইলে, চৌকায় প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করিতে 

হইবে। জলসেচনের ছুই চারি দিবস পরে চৌকার 

রস শুকাইতে থাকে 'এবং তাহার উপরিভাগ ফাটিতে 

থাকে, এই সময়ে চৌকাতে ঝুরা! গোবর সার 
ছড়াইয়। দিয়া উহাতে একবার নিড়েন দেওয়া আব- 
৫ 

কৃষিকাধ্য__পপ্ডিত শ্রীকালীময় ঘটক গ্রণীত 

মূল্য 1%ৎ 

কৃষিদর্শন__সাইরেণসেষ্টর কলেজের পরীক্ষোভীণ, 

কৃষিতত্ববিদ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 

জি, সি বন্থু এম, এ প্রত মূল্য ॥০। কৃষক অফিস। 
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শপ | নিড়ান করিবার সময়ে চৌকার মাটির সহিত 

সারকে মিশ্রিত করিয়া দিলে, ভবিষ্যতে মাটা আর 

 ফাঁটিবে না। মাটী ফাটিয়া গেলে কলমের গোড়ায় 
রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশ করে, তন্নিবন্ধন কলম মরিয়! 

যাইতে পারে কিম্বা উহাদ্দিগের শিকড় বাহির হইতে 

বিলম্ব হয়। 

অনেকে বৃক্ষের তলদেশে হাপোর বা জখিরা 

ফন্তিয়া, তাহাঁতেই কলম রোপণ করেন, আমি কিন্ত 

এ প্রথার অনুমোদন করি না। বৃক্ষতলে রোপণ 

করিলে, কলম হইতে যে সকল শাখা! প্রশাখা ও পত্র 

উদগত হয়, তাহা অতি কোমল স্বভাব হইয়! থাকে 

এবং অল্প সময় মধ্যেই শাখ! প্রশাখ। সকল দীর্ঘ হইয়া 

পড়ে। পরে যখন এই সকল গাছকে স্থানান্তরিত 

করা! যায়, তখন তাহার! সহজেই বিমাইয়! যায়__ 
রৌদ্র ও আলোক সহা করিতে পারে না । 

ছুই তিন মাস পরে কলমগুলি তেজাল হইয়! 
উঠিলে অপর একটা চৌক1 মধ্যে এক একটাকে 
হ্বতন্ত্রৰপে ছয় হইতে আট অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপণ 

করিতে হইবে। উহাদিগের মধ্যে যেগুলি মরিয়। 

গিয়াছে তাহ! ফেলিয়! দেওয়া! এবং রুগ্ন ও শীর্ণগুলিকে 

স্বতন্ত্র চৌকায় দেওয়া আবশ্যক। এক্ষণে সকল 
কলমকে অতি যত্ব সহকারে পালন করিতে হইবে 

এবং যাহাতে তাহারা দৃঢ় ও তেজাল হয়, তজ্জন্য 

চৌকায় সার প্রদান এবং আবশ্তকমত জলসেচন 
করা আবশ্তক ।-- খোচা কলমের গাছের একটা 

স্থায়ী সুবিধা আছে ।--উহা! হইতে জয়ঘণ্টী * বাহির 

হয় না। ও 

* খোচা কলম ব্যতীত অপরাপর কলমের জন্য 
রোজ! জাইগ্যাপ্টিয়া” ( [০58 2158108 ) নামক 
গোঁশাপের চারা ব্যবহৃত হয়। 'জাইগ্যান্টিয়া, 
শবকে ভাঙ্গ-চুর করিয়া লোকে ইহাকে “জয়ঘণ্ট? 

| নাম দিয়াছে । 

' লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। 

দাবা কলম। (বৃক্ষের শাখাকে মৃত্তিকা সর: 
করিয়া দিলে উহ! হইতে শিকড় হয়। পরে বৃক্ষ 

হইতে শাখাটা ন্বতত্ত্র করিয়া লইলেই দাবা-কলম 
হইল। লাউ, কুমড়া, শশা! প্রভৃতি অনেক গাছের 

গাট হইতে স্বতঃ শিকড় বাহির হইয়া থাকে, এই 

ংশ মৃত্তিকায় সংলগ্ন হইলে স্বতন্ত্র গাছ হয়। ইহা 

হইতেই দাবা-কলমের হ্থষ্টি হইয়াছে। দাঝা-কলম 
করিবার জন্য গাছের একটী অনতি কঠিন শাখাকে - 

ভূমির দিকে ধীরভাবে টানিয়! তৃ-সংলগ্ন করিতে হুয়। 
অতঃপর শাখার ভূ-স্পর্শিত স্থানটাতে দাগ দিয়! 
তীক্ষ ছুরিকা দ্বার! সে স্থানের নিম্নভাগের কাষ্ঠ সমেত 

ছাল কিয়ৎপরিমাঁণে তুলিয়া ফেলিতে হয় ; কিম্বা সেই 
স্থানের দণ্ডটী ঈষৎ চিরিয়া, চেরা স্থান মধ্যে একট 
শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। অতঃপর সেই 

স্থানটাকে মৃত্তিক! সংলগ্ন করিয়া, তছ্পরে একখানি 
ইষ্টক চাঁপা দেওয়া! আব্শ্ক। ইষ্টক চাপা দিলে 
শ/খাটী আর মৃত্তিক ছাড়িয়া উঠিতে পারে না এবং 
বাতাসে তাহা! বিচলিত হইতে পায় না। ইঞকের 

পরিবর্তে খুঁটী পুতিয়! দিলেও চলিতে পারে । মোট 
কথা, শাখাটা কিছুতেই ন! বিচলিত হয়, ইহার প্রতি 

দাবা-কলম 

করিবার পক্ষে বর্ষাকাল প্রশস্ত । এক মাসের মধ্যেই 
উহা! হইতে শিকড় উদগত হুইয়। থাকে । কিন্তু 

তাড়াতাড়ি না করিয়৷ আরও একমাস কাল অপেক্ষা 
করিয়া গাছ হইতে চার! স্বতন্ত্র করা ভাল। অল্প 
শিকড়ৃবিশিষ্টাবস্থায় চারাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে- 

€| সরল ক্লষি-বিজ্ঞান।-_বঙ্গীরক্ুষি-: 
বিভাগের আঃ ডিরেক্টর প্রীযুক্ত এন, জি, সুখার্জী, 
৫.8. 01.0,8.05 & চ৭২-৪০5 প্রণীত ভারতীয় কৃষি 
সম্বন্ধে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক । -কবিশিক্ষার্থী 
ছাত্রদিগের ও ধাহাদের চাষ আবাদ আছে তাহাদের. 
পক্ষে বিশেষ প্রয়ে।জনীয়। (সৃজ্য ১৭২ টাকা। 



নিক অল্পতা বশতঃ উহা আপনাকে দন 

. পোষণ করিয়া উঠিতে পারে না। আধাঢ় বা শ্রাবণ 
মাসে কলম করিলে আখিন কার্তিক মাসে নিরাপদে 

কলম কাটিতে পারা যায়। কলমকে একবারে কাটিয়া 

'হ্বতন্ত্র না করিয়! প্রথমবার অদ্ধেক কাটিয়া, তাহার 

কয়েক দিবস পরে বাকী অংশ কাটিলে, নূতন কলম 

ক্রমে ক্রমে স্বাবলম্বনে অভ্যস্থ ও সমর্থ হয়। এইরূপে 

অল্পে অল্পে কাটবার নাম “ছে” দেওয়া । বৃক্ষ হইতে 

(কলমকে কাটিয়৷ ফেলিবার পর কয়েক দিবস উহাকে 

সেই স্থানেই থাকিতে দিয়া, পরে গামলায় অথবা 

হাপোরে রোপণ করিয়া! ছুই এক মাদ যথানিয়মে 

পালন করিলে ক্রমে উহ! সবল ও সতেজ হইয়! উঠে 

তাহার পরে উহাকে যথাস্থানে রোপণ কর! যাইতে 

পারে । গামলাতেও দাবা-কলম তৈয়ার হইতে পারে। 

গাঁমলায় দাঝ-কলম তৈয়ার করিতে হইলে অন্য 

বিশেষ কোন নিয়মাদির নির্দেশ নাই, £কেবল শাখা- 

টাকে ভূ-সংলগ্ন না করিয়া, গামলায় করিতে হয়। 

গামলায় কলম করিলে, পরে অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে 

কলমকে স্বতন্ত্র করিবার পরে কলমটাকে সে গামলা 
হইতে অপর গামলায় কিম্বা জমিতে রোপণ করা, 
আঁবশ্তক, কারণ এই কয়েক মাস মধো গামলার মাটা 
খারাপ ও চাঁপ বীধিয়া গিয়! থাকিবার সম্ভাবন]। 

. নুতন গামলায় ব! জমিতে স্থানাস্তরিত হইলে অতি 

 সত্বর়ই উহাতে নবশক্তি আগত হয় এবং উহা শীত শীত 
বর্ধিত হইতে থাকে। কলম অধিক শাখা প্রশাখা 
বিশিষ্ট হইলে বৃক্ষ হইতে উহাকে স্বতন্ত্র করিবার 

পরই সেই সকল শাখ! প্রশাখাদিগকে অল্লাধিক 

ছাটিঙা দেওয়! উচিত। নূতন কলমে শিকড় অধিক 
শাক! সম্ভব নকে, সুতরাং অধিক শাখা প্রশাখা 

; থাকিলে, সেই অল্পসংখ্যক শিকড় দ্বারা তাহাদিগের 
.. সৃ্পূণ পোষণ, হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে এবং তাহার 
ফলে সনে গাছ বিমাইয়া বা মরিয়া যায়। 

জোড়-; কলম এক গাছের শাখা অপর | চারা 

গাছে সংযুক্ত করিয়! যেগাছ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 

জোড়-কলম কহে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্ষ্ট--এই 

তিন মাস ব্যতীত বত্য়রের যে কোন সময়েই জোড়- 

কলম উৎপন্ন করিতে পার! যায়। কেহ কেহ শীত- 

কালকেই জোড়-কলম .করিবার একমাত্র সময় 

'বলিয়। নির্দেশ করেন, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্ত- 

রূপ। আমি চৈত্র, বৈশাখ ও ন্যৈষ্ট--এই তিন লাস 

ব্যতীত সকল সময়েই “গোলাপের জোড়-কলম 

উৎপন্ন করিয়। থাকি । বর্যাকাঁলে যে কলম বাধ! নায়, 

তাহা শীঘ্ব জুড়িয়া যায়__ন্ুতরাং শীস্রহই ভূমিতে 

রোপণোপযোগী হয়।--োড়-কলমের জন্ত প্রথমতঃ 

চারা গাছের আবশ্যক । ইহার জন্য যে চার! নিয়ো- 

জিত হয় তাহাকে 919০ বলে। চারা তৈয়ারির 

জন্য সাধারণতঃ 'জয়ঘপ্টী, [২058 £10917015 ) 

দণ্ড বা শাখ! প্রশাখ। ব্যবহৃত হয়। অনেক মনে 

“জয়ঘণ্টণর' চারার অন্ডাব হইলে, আমি সন্বয়েল 

(502701001) নামক টা-জাহীয় গোলাপ গাছ হইতে 

চার! তৈয়ার করিয়! জোড়-কলম চোক কলম প্রস্থ- 

তির জন্য ব্যবহার করিয়! থাকি | জয়ঘণ্টীর চার! 

অপেক্ষা সম্ক্রয়েল গোলাপের চার! জোড়-কলমার্দির 

জন্য ব্যবহার করার একটী বিশেষ লাঁভ আছে 

দেখিতে পাই জয়ঘণ্টীতে কলম বাধিবার পরে 

উহ! রোপিত হইলে সময়ে সময়ে নি়স্থিত জয়ঘণ্টীর 
অংশ হইতে অতি তেজাল' শাখা নির্গত হয় এবং 

অচিরে তাহার বিনাশ সাধন ন! করিলে উপরিভাগ-: 
স্বিত কলমটা হীনবল হইয়া পড়ে-__-অবশেষে মরিয়] 

যায়_এবং জয়ঘণ্টশী বঙ্গায় থাকে মাত্র। জোড়- 
কলমে সম্ক্রয়েল গোলাপ চারারূপে নিরোজিত হইলে 

' এ নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় না, কারণ ইহা হইতে 

জয়ঘণ্টীর স্তায় শাখা নির্গত হইতে প্রায় দেখ৷ ধায় 

না ।__এক্ষণে আশ্রয় (56০০7) রূপে নিযোজ্য রোছ। 



৫ খ ৭ম সংখ) |. 

্ জাইগা্টিয়া ও সামরেল * * এতদুভযকেই অয়ঘণ্টী 
নামে উল্লেখ করিব। 

জোড়-কলম করিবার জন্ত চারা গাছের আবশ্বুক, 

কারণ এই চার! গাছেই জোড় বাধিতে হয়। বর্ষা- 
কালে যথানিয়মে উল্লিখিত ছুই প্রকারের মধ্যে যে 

কোন গোলাপের শাখা কর্তন করতঃ খোঁচা কলম 

করিতে হয়। এই সকল কলম অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ 

করিজ্তে হয় এবং তাহা হইলে জোড় বাধিবার ন্ুুবিধা 

হয়। ১২ হইতে ১৪ ইঞ্চ লথ্ঘ! হইলেই চলিতে পারে। 

পর বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে অর্থাৎ বর্ষারন্ত 

হইলেই সেই জয়ঘণ্টী সকলকে এক একটী করিয়া 

গামলায় রোপণ করিতে হইবে। গামলায় রোপিত 

হইবার ২০২৫ দিবস মধ্যে চারাগণ পুনরায় সুস্থ ও 

সবল হইয়া উঠে এবং তখন হইতে কলমে নিয়োজিত 

হইবার উপযোগী হয়। 

কলম বাধিবার সময় যেগাছের কলম উৎপন্ন 

করিতে হইবে, গামল! সমেত জয়ঘণ্টশীকে তাহার ' 

সন্নিহিত করিয়া, ভূমিতে গামলাকে দুঢ়রূপে স্থাপন 
করিতে হইবে। অতঃপর যে শাখাকে জয়ঘণ্টীতে : 

সংলগ্ন করিতে হইবে, সেই শাখাকে ধীরভাবে হেলা- 

ইয়। দেখিতে হইবে যে, জয়ঘণ্টী ও বৃক্ষের শাখা 

একত্রে কোন স্থানে সম্মিলিত হইতেছে । এক্ষণে 

উভয়ের সম্মিলিত স্থানে চিহ্ন দিয়া, অয়ঘণ্টীর শাখার 

 চিহ্ছিত স্থানের দেড় হইতে ছুই ইঞ্চ কাষ্ঠ সমেত ছাল 

তীক্ষ ছুরিক! সাহায্যে তুলিয়া ফেলিতে হইরে। এক্ষণে 
_ পুনরায় শাখা ও জয়ঘ-্টশর কন্তিত স্থানকে একত্র 

সম্মিলিত করিয়া একবার দেখা উচিত যে, উভয়ের 

. কন্তিত স্থান সমভাবে মিলিত হইয়াছে কি না। যদি 

কোন দোষ হইয়া থাকে তবে তাহা! সংশোধন 

করতঃ শাখাকে জয়ঘণ্টীর সহিত উত্তমরূপে সংলগ্ন 
৮৯ সচরাচর 9০070:861 গো লাপ সামরেল নামে, 

অভিহিত হইয়া থাকে। 

কৃষক । । ১৫৯. 
সিটি ওকি জি শা স্আতি জঙ 

করিয়া ধীরতা সহকারে রূপে বাধিতে হ্ইবে ।- 

জোড় বাধিবার জন্য কোমল শুত্রগুচ্ছ কিম্বা কদলী 

পেটকার আশ কিম্বা অনতিশু্ধ কদলী পেটিক! 

ব্যবহাধ্য। বাধিবার সময় কষ্তিতাংশ সুত্র ঝ পেটিক! | 

দ্বার একবারে ঢাকিয়া দিতে হইবে। বদ্ধনের 

“পাক” পাকের পরম্পরের মধ্যে আদৌ না ফাঁক 

থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্তক, কারণ এই 
ফাঁক থাকিলে তাহাতে রৌদ্র ও বাতাস লাগিয়া 

কন্ভিতাংশের রস শু হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন জোড় 

দৃঢ় হয় না, কিম্বা জোড় লাগিতে অপেক্ষাকৃত অধিক 
দিল সময় লাগে। জোড় বাধা হইয়া গেলে তাহার 

উপরে এটেল মাটার প্রলেপ দিলে, ধেকিছু ফাঁক 

থাকে তাহা! বদ্ধ হইয়৷ যায়। কেহ কেহ জোড়েক 

উপরে নানা দ্রব্যের মিশ্র প্রস্তত করিয়া প্রলেপ দিবার 

ব্যবস্থা দিয়! থাকেন, আমি কিন্তু তাহার কোন 

আবশ্বকতা অনুভব করি নাই। জোড় বাধিবার 

প্রাককালে জয়ঘণ্টশীস্কিত শাখা প্রশাখা একেবারে 

কাটিয়া দিতে হয়; নতুবা জোড় লাগিবার ব্যাঘা্ঠ 

ঘটে। 

পরস্পর জোড় লাগিতে একমাস কাল সময় লাগে 

এই সময় অতীত হইলে কোন কোনটা বদ্ধন খুলিয়! 

দেখিলেই বুঝ! যাঁয় যে জোড় লাগিয়াছে কি না। 

জোড় লাগিয়! গিয়! থাকিলে যে শাখা জয়ঘণ্টশতে 

সংযুক্ত করা হইয়াছে, সেই শাখার জোড়ের নিয়- 
ভাগে. ছুনীক! দ্বারা "ছে” দিতে হইবে। পরে ছুই 
চারি দিব অপেক্ষা করিয়! দাবা-কলমের স্তায় এক- 

শ্রীযুক্ত এন্. জি, মুগাজা [1,8১5 245, প্রণীত 1 | 

১। শর্করা-বিজ্ঞান।--ইচ্ষু চাষের নিয়ম, 
তায় ব্যয়, গুড় প্রস্তত প্রণালী এবং বিলাহী 
উপায়ে শর্করা প্রস্তত প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত . 

আছে। মুল্য ।* .আঁন1। কষক অফিল। 
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দু টি বত করিয়া ক হবে এক্ষণে 

1 জোড়-কলম প্রস্তুত হইল। অতঃপর ইহাকে ছায়া- 
সু স্থানে কয়েক দিন মা পরে উহা সুস্থ 
হইয়া উঠিলে, জোড়ের উপরিভাগস্থিত জয়ঘন্ট ণর 

অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কর্তন করিবার 
গরে কষ্তিতাংশে ঈষৎ মাটা লাগাইয়া! দিলে রৌদ্র 
বা বাতাসে প্র স্থান হইতে রস আহরণ করিতে পারে ' 

না।-_ ক্রমশঃ রী প্রবোধচন্্র দে। 

মুর্গা-চাষ। 

এদেশে কয়েক জাতীয় মুরগী দেখিতে পাওয়া 

যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি ভারতবর্ষের বহুদিন হইতে 

ছিল এবং অপরগুলি অন্ত দেশ হইতে আনীত । 

সিশল! জাতীয় মুর্গ। শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার 

চলিত নাম এগেভ শিশালানা, বৈজ্ঞানিক নাম 
49৩ 2715102, ৮৪7, 91598181779 ইহ প্রথমতঃ 

ধাহাম! দেশ হইতে আনীত হয়। কিন্ত এক্স 

অপ্মদেশে স্থানে স্থানে ইহা এত সতেজে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতে দেখা যায় যে, অনেক সময় ইহাকে স্থানীয় 
উত্তিদ বলিয়া! মনে হয়। অনেকেই বোধ হয় অবগত 
আছেন যে এই জাতীয় মুর্গা হইতে উৎকৃষ্ট আইস 

বাহির হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে বাজারে এই 
আঁইসের কতক পরিমাণ প্রচলন হইয়াছে এবং 
ইহার ভবিষ্যতও অনেকটা! আশাগ্রদ। এই সমস্ত 
কারণে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে মুর্গা চাষ এবং উহা 
ইইতে আইস প্রস্তুত প্রণালী বিবৃত করিলাম। 

॥ এগ রিজ্রিভ! নামক উদ্ভিদের ইলঙেট! এবং 
'দিশালানা এই-ছুইটা জাতি দৃষ্ট হয়।, প্রথমোক্ত- 
জাতি এতদেশে গ্রবন্ধিত হইয়াছিল। তাহ! হইতে 

(তেমন সুকুল দুষ্ট হয়.নাই। পক্ষান্তরে আমামন্থ 

চা-বাগান এবং অন্ভানত স্থানে নিশালান জাতি সন্ধে 

যে সমস্ত পরীক্ষা করা ভইয়াছিল, তন্থার] ইহা 
প্রমাণিত হয় যে, উক্ত জাতীয় মুর্গা চাষে সমধিক 

লাভ হইতে পারে। দিশাল জাতীয় মুর্গার লক্ষণাবলী 

এইরূপ ১--কাণ্ড স্থূল এবং ক্ষুদ্র, পত্র ৪-৬ ফিট লঘা 

এবং ৪-৫ ইঞ্চি চওড়1, বর্ণ নীলাভ, পত্রের উপর 

একটী রেণুর আবরণ দৃষ্ট হয়, উহ! তুলিয়া ফেলিলে 
পত্রের রং গাঢ় নীলাভ । কচি গাছে পাতারবধারে 

কাটা দৃষ্ট হয় কিন্তু প্রবীণ গাছে কাটার আয়তন এবং 
ংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্বাসগ্রাপ্ত হয়। পত্রের 

প্রান্তভাগ সন্নিবিষ্ট কঠিন অংশ কৃষ্থ এবং বেগুনি বর্ণ 
বিশিষ্ট। 

সিশাল মুর্গার জন্ত কিরূপ মৃত্তিকার আবশ্বক ? 

এতৎসম্বন্ধে না'নাবূপ গত শুনিতে পাওয়৷ যায়, কিন্ত 

বহছদর্শিত দ্বারা ইহ! প্রমাণিত হয় যে, ইহার চাষ 

সম্বন্ধে নিয়লিখিত কয়েকটা বিষয় জানিয়! রাখ 

প্রয়োজনীয় । (৫১) মৃত্তিকা অধিক সারযুক্ত হওয়! 

অনাবশ্তাক। ভিজামাটী সিশাল চাষের পক্ষে একে- 

বারেই অনুপযুক্ত ; (২) জমি অধিক সারযুক্ত হইলে 
আইসের মাত্রার পরিবর্তে শাসের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় 

(৩) জমি আলগা হওয়া আব্্বক। অধিক কঠিন 
মৃত্বিকায় মিশাল মুর্গী উত্তমরূপ জন্মায় না এবং 

আইসও খারাপ হইঞ়। যায়। এই তিনটি বিষয় মনে 

রাখিয়া মুর্গা চাষের জন্য যে কোন শৃত্তিক! নির্বাচন 

করিতে পার! যায়। সুর্গা চাষের জমি নির্বাচন সহজ 

কষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থাবলী। 
১। কৃষিক্ষেত্রে (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) ছ্িতীয় 

সংস্করণ ১২। (২) সবজীবাগ ॥১ (৩) ফলকর |» 
(৪) মালঞ্চ ১২। (৬) [17680156 01017381780 ১২1. 

১) ০০৪০০ ০৪1০৪71%9 | পুস্তক ভিঃপিঃতে পাঠাই 

কৃষক আফিসে পাওয়া যায়। 
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হইলেও ইহার রোপণ-প্রণালী তাঁদৃশ সহজ অথব! 
গল্প আয়াস-সাধ্য নহে। যে জমিতে মুর্গী রোপণ 

করিতে হইবে তাহ! উত্তমরূপে পরিষ্কার করা আব- 

শ্তক। বীশ, ঘাস অথব| অন্ত কোন উদ্ভিদের শিকড় 

থাকিয়া গেলে ভবিষ্যতে উহ! মুর্ী চাষের পক্ষে 

অনিষ্টকর হইবে। প্রত্যেক গাছের ক্সন্ত ৪-৬ ইঞ্চি 

গভীর একটী গর্ত করিতে হইবে। গর্তের চতুঃ- 

পারে মৃত্তিক। উত্তমরূপে চূর্ণাকৃত করা প্ররোজনীয়। 

গাছ বসাইবার সময় দেখিতে হইবে যে, গাছের পত্র 

মুকুল অথবা নবোদগত পত্র মৃত্তিকায় ন! চাপ! পড়িয়া 

যায়। এই সমস্ত গাছ মাথায় ভারী। স্থুতরাং ভাল 

করিয়া না বসাইলে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা । পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে আবদ্ধজলে মুর্গীচাষের সমধিক ক্ষতি 

হইয়৷ থাকে । এতন্নিমিত্ত গর্ত এবং ক্ষেত্র উভয়ই 

এইরূপ হওয়া আবগ্তক যে তাহাতে কোন প্রকারে 

জল ন! দীড়াইতে পারে । জমির অবস্থা এবং জলের 

স্থবিধা অস্থবিধা বুঝিয়া বৎসরের সকল সময়েই মুর্গা 

গাছ রোপণ করিতে পারা যায়। আসাম অঞ্চলে 

ফেব্রুয়ারী মাই সর্বোতকুষ্ট সময় বলিয়া বিবেচিত 

হর। কিন্তু অন্য সময়েও উহা রোপণ করা যাইতে 

পারে। 

উপযুক্তর্ূপে রোপিত হুইলে বৎসরের মধ্যেই 
সিশাল গাছ তিন ফুট পরিমিত দৈর্ঘ্য প্রাপ্ত হয়। 

অব্ত সমস্ত জমিতে দৈর্য্যের পরিমাণ সমান নহে। 

কিন্ত পত্রের বাৎসরিক দৈর্ঘ্যের পরিমাণ গড়ে তিন 

ফুট বলিয়া! বিবেচনা! করিতে পারা,যায়। প্রথমাবস্থায় 

সিশাল গাছের চতুঃপার্খস্থ আগাছ! তুলিয়৷ ফেল! 
আবশ্তক। যদি কিয়দ্দিবসের জন্ত আগাছ।৷ তোলা 

না হয়. এবং তৎপর এক সময়ে তৎসমুদয় উৎপাটন 

করা যায় তাহা হইলে সিশাল গাছ.হঠাৎ অনাবৃত 

হই পড়ে। ইহার ফল এই হয় যে, পাতাগুলি 
গুকাইয়া যায় এবং পুনর্বার পত্রেদগিম হইতে যথেষ্ট 

৪১৯ 

কৃষক । . ৬১ 
শাসিত সরা আসি শি 

বিলম্ব হইয়া থাকে । এতস্তিন্ন সিশালের আরও শত্রু 

আছে। প্রথণাবস্থায় পত্রগুলি গবাদি পণ ছার! 

বিন হয়। ক্ষেত্রে গরু ছাগল প্রত্ৃতি অবাধে চরিতে 

দিলে পত্র মুকুল এবং গাছের ডগ! প্রায়ই নষ্ট হুইয়| 
যায়, পাত মদ্দিত হয় এবং আরও নানাবিধ অনিষ্ট 

ঘটিয়! থাকে। অপেক্ষাকুত বড় হইলে আর এ সমস্ত 

| ভয় থকে না। 

দ্বিতীয় বৎসরে গাছগুলি একটু বড় হইলে, 

দিশাল ক্ষেত্রের তুত্বাবধারণ অনেক পরিমাণে কমিয়! 

যায়। বৎসরে ছুই তিনবার নিড়ানি করা এবং 

অধগাছ1 তুলিয়া! ফেল! ভিন্ন আর বিশেষ কোন 

যত্বের আবশ্তক হয় না। তৃতীয় বৎসরে গাছগুলি 

প্রায় ৪ ফিট লম্বা হইয়া থাকে । পাতা যত বর্ধিত 

ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে ততই উহ! কাণ্ডের সহিত 

অধিকতর-বিস্বৃত কোণ উৎপাদন করে। বিশেষ 

পরিপুষ্ট হইলে পত্র এবং কাণ্ড উভয়ে আড়াআড়ি 

স্থান অবলম্বন করে । সাধারণতঃ গাছ এবং 

পত্রের অক্ষম্থিত কোণ অদ্ধ সম কোণ পরিমিত 

হইলেই পা! কাটতে পারা যায়। ইহার পূর্ন 
পাতা কাটিলে গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবন!। 

বৎসরের সকল সময়েই পাতা কাটিতে পারা যাঁয়।: 

কিন্তু বর্যাকালে পাত! না কাটাই ভাল । ইহার ঢইটি 
কারণ দেখিতে পাওয়। যায়, ১ম--উক্ত সময়ে বহিষ্কৃত 

আইস উত্তমরূপ শুষ্ক হয়না এবং হ্ুর্যাতপ ভিন্ন 

অপর কোন কৃত্রিম উপায়ে আইস শুষ্ক করিলে 

আইসের মূল্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয়। 
২য়_ গড়ে প্রত্যেক পাতার ওজন বর্যাখতু তির 

অন্তান্ত শুফ খতুতে অধিক হইয়া থাকে । এই সমস্ত 

কারণে শীতকালে পাঁত| কাটা ভালণ কাটিবার অন্ত 

" বিশেষ কোন যন্ত্রের আবশ্যক হয় না। ৮ ইঞ্চি পরি- 
মিত ফলকযুক্ত সাধারণ গাঁছকাট! ছুরী, দ্বারাই কাধ 
চলিতে পারে । পাতাগুলি মুত কাণ্ড ধেঁসিয়! কাঁটা 



যায় ততই ভাল। কারণ তাহা হইলে গাছের 

বিশেষ ক্ষতি হয় না এবং যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘ 

ধ্জাইিও পাওয়! যায়। পাতার ধারে কাট! থাকিলে 

তাহাও উক্ত সময়ে চাঝিরা ফেলা ভাল। ইহাতে 

পরিশ্রমের লাঘব হয়। একজন শিক্ষিত পুর্ণবয়স্ক 

রগ 

ব্যক্তি একদিনে প্রায় তিন হাঙার পাত! কাটিতে 

পারে। 

তিন বৎসর বয়স্ক গাছে অধিক পরিমাণে আইস 
পাওয়! যায় না। বিঘাপ্রতি ১৬-৩২ সেরই এই সময়ের 

পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থ বংসরে ২ মণ 

পর্যযস্ত পাওয়| যাইতে পারে । তৎপর বৎসরে গাছ 

সকল বেশ পরিপু্ট হুইয়। উঠে এবং ৪ মণ পর্য্যন্ত 
আইস উৎপাদন করে। এই সময় হইতে প্রত্যেক 

গাছ বৎসরে ২৫ হইতে ৩০টা নৃতন পত্র প্রদব করে। 
কিন্ত এক সময়েই সমস্ত পাতা কাটা ঠিক নহে। 
তিনবার কি চাঁরবারে পত্রসমূহ কাটাই প্রশস্ত । কারণ 

তাহা হইলে গাছ পত্র-কর্তনজনিত ক্ষতি অনেক অল্প 
পরিমাণে অনুভব করে। 

গাছ থাকে তাহা হইলে প্রথম বৎসর হইতে গড়ে 
৩1০-_৪ ম্ণ করিয়া পরিষ্কত আইস পাওয়। 

যাইতে পারে। যুকাটান (৬৪০৪০) দেশে, যেখানে 

সিশাল চাষ যথেষ্ট লাভজনক সেখানেও এতদপেক্ষা 

বিশেষ অধিক আইস উৎপন্ন হয় না। 

এক্ষণে আইস কি প্রকারে প্রস্তত করিতে হয়, 

তাহা আলোচনা কর! আবশ্তক। হস্ত দ্বারা আইস 

বাহির কর! সহজ কাধ্য। একটী কাষ্ঠথগ্ডের উপর 

পাত৷ রাখিয়া! অপর একখানি কাষ্ঠখণ্ড দ্বার! আঘাত 

করিলে এবং মাঝে মাঝে জল প্রয়োগ করিলে আইস 

সহজেই বিচ্ছিণ হইয়া যাঁয়। কিন্তু ব্যবসায়োপযোগী 
'অধিক পরিমাণ আইস প্রস্তুত করিতে হইলে এ প্রথা 

অবলম্বন করিলে চলে না। ইহাতে খরচও অধিক 

এবং পরিশ্রমও বেশী। সুতরাং বড় ব্যবসাগের জন্ত 

কুষক। 

ব্ঘাগ্রতি যর্দি ৩৫০ টি. 

কার্ডিক ১৩১৩ 

কল আবশ্ঠক হয়। সিশাল আইস গ্রস্ততের কল 

প্রথমে মোক্সকো দেশে গ্রস্তত হয়। উহার নাম 

”18.91১8001% র্যাম্পাডোর এবং উহ হস্ত দ্বারা 

পরিচাপিত। এই কলের এক্ষণে অনেক উন্নতি হই- 

যাছে কিন্ত মোটের মাথায় কলের আদর্শ প্রায় ঠিকই 
আছে। নূতন কলে পাতা মর্দন করা, চাছ! এবং 

আইস টান! কাধ্য এক সঙ্গেই সম্পাদিত হয়। সঙ্গে 

সঙ্গে পরিত্যক্ত অংশও যথাস্থানে নীত হয় । এই 

কলের প্রধান দোষ এই যে, বে রঙ্ধ, দ্বার! পাত! প্রবেশ 

করাইতে হয় তাহ! উত্তমরূপ সন্নিবিষ্ট নহে । ইহাতে 

এই দোষ হয় যে পাতা প্রবেশ করাইবাঁর সময় একটু 
জোরে ধরিয়। রাখিলে আইস ছিডিয়! যায় এবং 

আন্না দিলে আইন যথেষ্ট পরিমাণে বহিষ্কৃত অথব! 

পরিস্কৃত হয় না। 

সিশাল মুর্গার চাষ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কয়েকটী 
বিষয় বিবৃত হ্ইল। ইহার চাষ এখনও এতদ্দেশে 
প্রচলিস্ত হয় নাই। কয়েকটী জেল, চা-বাগান, 

নীল-ক্ষেত্র এবং কোন কোন কৃষি অনুরাগী ব্যক্তির 

উদ্ভানে আপাততঃ ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। 

উহার চাঁষ এতদেশে লাভজনক হইতে পারে কি ন। 

তাহাই এক্ষণে আলোচনার বিষন্ন । আসামের চা- 

বাগান প্রভৃতিতে যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়াছে তাহ! 

হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহার চাঁষধ লাভজনক । 

কিন্ত অধিক মূলধনের আবগ্তক | এতছিন্ন শুধু সিশাল 

চাষ করিয়] ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। ইহার শুত্রও 

গ্রস্তত কর! প্রয়োজনীয় । সুতরাং ক্ষেত্রের সহিত 

অশইস প্রস্ততের কারখানাও রাখিতে হইবে। 

২। রেশম বিজ্ঞান | _(৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পর্ণ। 
রেশমের পোকার চাধের পক্ষে এই পুস্তক 

খানি একান্ত প্রয়োজনীয় ; ইহা সচিত্র। 
মূল্য ১।*র স্থানে ১২ টাকা মাত্র । 

কৃষক অফিদ। 



কম-খণ্ড ধম সংখ্যা । 

মতুবা হস্ত দ্বার অপরিষ্কত অথবা অর্ধ পরিস্কৃভ 

আইস বিক্র করিয়া অধিক লাত নাই। এতত্ডিন্ন 

সিশাল মুর্গার চারা আপাততঃ সুলভ নহে। 

চারার বর্তমান মুল্য শতকরা ৪২ ৫২ টাকা। যদিও 
ঘাজারে সিশাল মুর্গার যথেষ্ট কাটুতি আছে এবং 

ঘদিও ইহা! হইতে নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তত 

হইয়। থাকে তথাপি ইহার বাজার যে পাটের ন্যায় 

তা! বল! যাইতে পারে না। এই সমস্ত সিশাল 

মুর্গা চাষের বর্তমান অন্তরায়, কিন্তু ভবিব্যতে এতৎ- 

সমুদান্ন অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইধে এরূপ 

আশা করা যায়। 

বর্ধমান অঞ্চলের ধান্যি চাষ । 

সম্প্রতি কষি শিল্পাদির উন্নতি সাধন বিষয়ে গবর্ণ- 

মেন্টের দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, তৎসঙ্গে দেশীয় শিক্ষিত 
ও ধনিগণেরও বিশেষ বন্ধু পরিলক্ষিত হইতেছে । ইহা 

যে দেশের একটা শুভ লক্ষণ, তদ্দিবয়ে সন্দেহ নাই । 

বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে কৃষি শিল্পা বিষয়ে যাহাতে 

দেশীয়গণ সুশিক্ষিত হয়, সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে 

হইবে। 

বঙ্গবাসীর প্রধান খাদ্য ধান্য হইতে প্রস্তত। 
ধান্ত চাষের উন্নতির প্রতি দেশীর়গণের তাদৃশ যত 

পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের দেবগাতৃক দেশ। 

ধান্ঠের চাঁষে প্রচুর পরিমাণ জলের আবস্তক। যি 

কোন বৎসর অনাবৃষ্ি গ্রযুক্ত সুচারুরূপে ধান্ত ন! 
জন্মায়, তাহা হইলে দেশমধ্যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়া 

হাহাকার রব উখিত হয়। অতএব দেশমধ্যে যাহাতে 

ধা চাষের উদ্নীতি হয় এবং অধিক ভূমিতে ধান্তের 

*মাবাদ হয়, সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া! দেশহিতৈধী 

হ্যক্তিমাত্রেরই অবশ্ত কর্তব্য বলিয়া আমর! মনে 

কৃষক । ূ 

ফরি। ভূমিকর্ষণের উন্নতি, সারের সুবন্দোবস্ত, জল 

সেচনের উপায় করিতে না পারিলে, কুষির উন্নতি 

হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। দেণীয় গবাদি 

পণ্ড ক্রমশঃ হীনবীধ্য ও খর্বাকৃতি হইতেছে । পূর্বে 

ষেরূপ বৃহৎ ও ৰলবান বলদ এবং ছপ্ধবতী গাভী 

সুলভ মুল্যে পাওয়া যাইত, এখন আর সেরূপ বলদ 

বা গাভী বহুমূল্যেও পাওয়া যায় না।* যাহাতে 

উন্নত ধরণের লাঙ্গল ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার 

প্রস্তত হইয়৷ দেশমব্যে স্থুলভ মুল্যে বিক্রী হয়, 

তাহার উপায় করিতে হইবে । বর্ধমানের দক্ষিণ 

অঞ্চলে বে প্রণালীতে ধান্তের চাষ হইয়া! থাকে, অদ্য 
তাহ! আমর! কৃধকের পাঠকবর্গকে বলিব । 

আমাদের এ অঞ্চলে আশু শু আমন ছুইপ্রকার 

ধান্ের চাষ হইয়া থাকে । আগ ধান্ত আবার প্রধা- 

লতঃ তিন প্রকার, ঘথ! আউস, ফেব্রি ও কেলেস। 

এ তিনপ্রকার ধান্ত আবার নানাপ্রকারের আছে। 
উত্ত ঠিনপ্রকার ধান্তের বিতিননতান্থসারে চাউলেরও 

বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন চাউল সরু, 

কোন চাউল মোট!, কোন কোন চাউল শ্বেতবর্ণের 

ও কোন কোন চাউল লাল বঙ্গের হইয়। থাকে । 

আউস ধান শ্রাবণ মাসের শেষ বা ভাদ্র মাসের 

গ্রাথমেই, ফেবরি ধান ভাদ্র মাসের শেষ বা আশ্বিন 

মাসের প্রথমেই এবং কেলেস ধান আশ্বিন মাসের 

শেষ বা কান্তিক মাসের প্রথমেই পাকিয়া থাকে । 

আমার্দের এখানে নাশাপ্রকারের আমন ধানের চাষ 

অধিক পরিমাণে হইয়া! থাকে । প্রায় চৌদ্দ পনর 

আনা জদ্গিতে আমন ধানের চাষ হইয়া থাকে। এই 

ধানই এখানকার কধষকধিগের একমাত্র জীবনোপায় । 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধান্তের নাম ডিন্ন ভিন্ন প্রকারের 

* গবাদি পশুর অবনতির কারণ বারান্তরে 
লিখিবার অভিপ্রায় রহিল । 
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আমাদের এখানে যে ধান €্য থাকিতে পারে । 

নামে প্রচলিত তাহাই লিখিত হইতেছে । যথ|, 

(১) রামশালী, (২) পরমান্নশানী, (৩) নীলকণ্শালী, 

৫8) তৃরারামশালী, কার্তিকশালী, (৫) মাগুরশালী, 

(৬) কেউটেশালী, (৭) লতাশালী, £৮) জটাকল্মা, 

৯) ছুধে নোনা, (১০) নোনা, ০৩১১) কাটা, ১২) 

উত্তরে কলমা, (১৩) বোরেট, হিংচেলঘু, থেপা, (১৪) 

বালাম, (১৫) মুগী, ধলে, (১৬) শাইলধলে, (১৭) 

বাকচুড়, (১৮) রাদ্ধনীপাগ্লা, ০১৯) গোবিন্বভোগ, 

(২০) বাদসাভোগ, (২১) কনকচুড়, (২২) বাঁসমতী, 

(২৩) হন্নেখুলী, (২৪) গড়া, ২৫) মউল, (২৬) খয়ের 

মৌরী, (২৭) গন্ধমালতী, (২৮) সুন্দরমুখী, ২৯) 

বাকুতুলসী (৩০, লঘু, ৩১) বুয়াল্দর, (৩২) বাকমল, 

(৩৬) খাসখানি চামরমণি, (৩৪) খেজুর ছড়ি, (৩৫) 

বেনাফুলী, (৩৬) লতা! মৌল, (৩৭) পায়র। উড়ি, 
ইত্যাদি। 

শা ১৭ পপ পা শা ০ শপ » আপ পাশে ০৩৭ ৭ শি শি সপ ০০ পপ পি 

6১ এই ধান্তের চাউল বেশ সরু, -ইহার অন্ন 

লঘুপাক, এক্ন্ত রোগীর পথ্য। সরু ধান মাত্রেই 

অধিক জন্মে না বলিয়৷ অল্প পরিমাণে এই ধান্ত এবং 

অন্ান্ত সরু ধানের চাষ হইয়! থাকে । 

(২) এই ধান্তের বণ ক, পায়সে ব্যবহৃত হয়, 

বেশ সুগন্ধ আছে। এই ধান্তের চাউল অগ্ররোগীর 

পথ্য এমন কি ইহার পালো কলেরা রোগীকে পর্য্যন্ত 

দেওয়া হইয়। থাকে; যে সকল রোগীকে এরারুট 

ৰা বার্লি পথ্য দেওয়া হয়, সেই সকল রোগীকে ইহার 

পালো দেওয়া যাইতে পারে । এই ধান্তের খোস! 

ছাড়াইয়! চাউল বাহির করিতে হয়। সেই চাউল 
পাথরে ঘসিগ্া। তাহার ক্কাথ বাহির করিয়া, অল্প ছুগ্ধ 

এবং চিনি বা! মিছরি মিশ্রিত করিয়া! পালে প্রস্তত 

দি হয়! 

০) এই ধান্তের গাছ ময়ুরপুচ্ছের স্তায় অতি 

মনোহর । কার্তিক মাসে মাঠে গিয়া দেখিলে মন 

মোহিত হয়। 

(৪) এই ধান কান্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। 

(৫) এই ধান্ত কিছু বিলম্বে পাকির়া থাকে । 

(৬) ইহার ধান্ত লাল বর্ণ, দেখিতে বেশ স্থুন্দর | 
(৭) কেউটেশালীর হ্যায় সামান্ত বিশেষ আছে 

“ মাত্র । 

(৮) আমাদের এখানে এই ধান্তের চাষ অধিক 

পরিগাণে হইয়! থান্তক। এই ধান্ত অল্লায়াসে অধিক- 

পরিমাণে জন্মে বলিয়া, এবং ইহার চাউল বাজারে 

আদরের সহিত বিক্রয়, হ্ব্য় বলিয়৷ কৃষকদিগের নিকট 

ইহার এত আদর। এই ধানের চাউল লম্বা 'ও 

শ্বেতবর্ণ । বাড়ী চাউপেকর অধিকাংশ চাউলই এই 

ধান হইতে প্রস্তুত । এই ধান্ত গাছের গোড়া! কৃষঃ 

বর্ণ। 

(৯) এই ধান্তও জটাকলম! ধান্তের স্তায় আদর- 

নীয়। এজন্ত এই ধান্তের চাষও অধিক পরিমাণে 

হইয়! থাকে । এই ধান্তের চাউল শ্বেতবর্ণ, পূর্বোক্ত 

ধান্তের চাউল অপেক্ষা কিছু সরু । এই ধান্ত গাছের 

গোড়া শ্বেতবর্ণ । ধান্ত গাছের গোঁড়া পরিবর্তনের 

জন্য কৃষকের! যে বৎসর এই ধান্ত রোপণ করে, তাহ! 

পর বৎসর অধিকাংশ স্থলে জটাকলম! ধান্তের চারা 

রোপণ করে। 

(১০) এই ধান্তও দুধে নোনার ভ্ায় ; ছুধে 
নোনার চাউল শ্বেতবর্ণ, এই ধানের চাউল (কোটে) 

ঈষৎ লাঁলবর্ণ। এই ধান্তের চাউলের অন্ন বেশ 
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* &ম খণ্ড, ধম সংখ্যা। 

মিষ্ট । 9 ) কোমল এবং বং লঘুপাক | এই ধানের চাষ হর | ইহার চালের অন্ন ভাল হয় না। ডি বেশ 
পুর্ব্বে অধিক পরিমাণ হইত | ইহার চাউল লালবর্ণ হয়। এজন্ত ইহা খৈয়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

বলিয়া বিক্রয়ের সুবিধা ন! থাকায়, ইছার চাষ কমিয়া 

গিয়াছে । | 
(১১) এই ধান্তের চাউল লালবর্ণ ও খর্বারুতি 

বলিয়। চাউলের আদর ন! থাকায়, এই ধান্তের চাঁষ, 

প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে । 

€ (১২) এই ধান্তও অনেকট! জটাকলমা ধান্তের 
স্তায়। এই ধান্তের অগ্রভাগে লম্ব শৃঙ্গ বহির্গত হয়। 

১৩) এই ধান্ত এখন আর প্রাার দেখিতে 

পাওয়৷ যায় না। এই ধান্ত খুব তেজস্কর জমি ব্যতীত 

ভাল হয় না। এজন্ঠ ইহার চাষ প্রায় লোপ হইয়া 

যাইতেছে । 

(১৪) এই ধান্তের চাষের আদর ক্রমশঃ বর্ধিত 

হইতেছে। 

0৫) এই ধান্তের চাউলও লালবর্ণ বলিয়া 

ইহারও তাদৃশ আদর নাই। এই ধান্তের বিচাঁলী 
গৃহ ছাঁদনের বেশ উপযোগী । 

0১৬) ধলে ও শাইলধলে ধানে বিশেষ গ্রাভেদ 

নাই। শাইল ধলে পান্ঠের চাউল শ্বেত বর্ণ। 

(১৭) এই ধান্তের চাউল খুব সরু। সরু 

ধান্ঠের মধ্যে আমাদের এখানে এই ধান্তেরই অধিক 

চাষ হইয়! থাকে । অন্ঠান্ত হৈমস্তিক ধান্ত অপেক্ষা 

এই ধান্ প্রায় ১৫ দিন অগ্রে পাকে। 

(১৮, ১৯, ২০) এই ধান্তের চাউলও খুব সরু 

ও সুগন্ধ । এই চাউলের অন্ধ বেশ স্গগন্ধ অনুভূত 
ইইয়! থাকে । পলানে এই ধান্তের চাউল ব্যবহৃত 

হইতে পারে । 

» (৫২১) এই ধান্ত খুব তেজস্কর ও নিয়ভূমি ব্যতীত 
ভাল হয় না। এই ধান্তের থৈ খুব ভাল হয়। 

ময়রারা ইহার থৈয়ে মুড়কী তৈয়ার করে। ইহা 

কিছু বিলম্বে পাকে । চাউলের দরে এই ধান্ত বিক্রয় 
৪২ 

২২) গোবিন্দভোগ, বাদসাভোগ ধান্ঠের গায় । 

(২৩) এই ধান্যও তেজন্কর “ভূমি ব্যতীত ভাল 
হয় না। এই ধান্ত লাল বর্ণ, দেখিতে অতি সুন্দর । 

(২৪, ২৫) এই ধান্ত জলা জমিতে হইয়া! থাকে, 

জলও যত বদ্ধিত হয় এই ধান্ঠের গাছও তত 

বাড়ে এই ধান্তের চাউল লাল বণ ও মোটা, এজন্ত 

ইহার চাউলের তত আদর নাই। 
(২৬) এই ধান্তের বর্ণ খয়েরের স্তাঁয়, দেখিতে 

বৈশ সুন্দর | 

(২৭) এই ধান্তও সরু ও স্থুগন্ধ। 

(৮) এই ধান্ত দেখিতে বেশ সুন্দর । 

(২৯) এই ধান অনেকটা! বাকচুড় ধান্তের স্ায়। 

(৩০) এই ধান লাল বর্ণ 'ও খর্বারৃতি। এই 

ধান্ ও অন্ঠান্ত ধান অপেক্ষা অগ্রে পাকে। 

(৩১) এই ধান নোন! ধান্তের ন্যায়, ইহার 

চাউল লাল ব্ণ। 

(২) এই ধান অপেক্ষাকৃত সরু। অন্তান্ত 

ধান অপেক্ষা কিছু অগ্রে পাকে । 

(তে৩) শীষে খুব ঘন ধান থাকে, ধান ও 

অপেক্ষাকৃত সরু। | 
(৩৪) ধান্ত শষের গাথনি বক্রভাবে থাকে । 

(৩৫) বেল ফুলের ন্যায় শীষ হয়। ধান সরু। 

(৩৬) অনেকটা লতা শালীর স্তায়। 

(৩৭) ধান কৃষ্ণবর্ণ, ধানের ছুই পার্খে শ্বেতব্ণ 
ডানার গ্ভায় থাকে । তাহাতে চাউল থাকে ন1। 

কেবল কৃষ্ণবর্ণ ধানের মধ্যে একটা চাউল থাকে। 
আমাদের এখানে বোর ধান্তের চাষ মোটেই হয় 

ন!। আউস ধানের চাষে পরিশ্রম অধিক, তেজস্কর 
জমি ব্যতীত ফলও অধিক হয় না। আমাদের এখানে 
এই ধানের চাষ বেশী হয় না। ফেলেস ধানের 
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চাষ আউস- অপেক্ষা অনেক বেণী হইয়া থাকে। 

আমাদের এখানে গ্রামের নিকটবর্তী অপেক্ষাকত 
-উচ্ট ভূমিতেই আউস কেলেস ধান বপন বা রোপণ 

 ক্ষরা হইয়া থাকো সর্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমিতেই আউস 
ধান বপন করা প্রশস্ত। কারণ ভূমিতে জল না 

 দবীড়াইলেও আউস ধানের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়'ন! 
এবং বর্ষ! শেষ হইতে ন! হইতেই ধান্য পাকিয়া উঠে। 

আউম কেলেস প্রভৃতি আস্ত ধান্ত যত শীঘ্র বপন বা 

রোপণ করা যাইবে, তত শীত্র ধান্ত পাকিয়৷ উঠিবে। 
আউস ধান বপনের তিন মাস পরে, এবং ফেব্রি, 

ফেলেন ধান্তের চারা রোপণের তিন মাস মধ্যেই 
ধান্ পাঁকিয়। উঠে। কেলেল অপেক্ষা! ফেব্রি ধান 
অর সময়ে পাকিয়া উঠে। আউঙ কেলেস প্রস্তুতি 

আঁশ ধান্থ ছেদনের পর জল সেচন করিয়া কান্তিক 

মাসে মন্গুর শর্ষপ প্রভৃতি রবিশম্ত এবং রবিশল্ত 
পাঁকিবার পর ফাল্গুন মাসে তিল বপন কর! হই 

খাকে [জ্রমশ$ ।- -শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস | 
আহার বেলমা বদ্ধমান। 

দিনেমারী কলা । 

ফরাদী দেশের স্ুপ্রসিদ্ধ তরুতত্ববিদ্ পণ্ডিত ও 

'লেখক মুসে! দলে লিখিয়াছেন, প্রায় সার্ধ চারিশত 

বংসর পূর্বে ইউরোপের কোনও নন্ত্রান্ত নগরে ব! 
সুবৃহৎ পল্লীগ্রামে কদলীবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইত না। 
বছ- অনুসন্ধানে অপরিচিত লোকালয়ে অথবা ক্ষুদ্র বা 

সামান্ত পল্লীমধ্যে ছুই একট! কলার গাছ দেখিতে 

পাওয়। যাইত) গুন! যায় মীন-ব্যবসায়ী ধীবরজাতি 

দ্বিগের স্্রীলৌকেরা'মত্হ্ত ধরিবার জন্ত কদলী ফলের 

'্াত্যন্তরে দ্ুকোমল শত্ত সহযোগে একপ্রকার প্চার” 

কন) প্রস্তুত হেতু স্থানে স্থানে দুই একটা বা 

ঃ বজতোধিক: কষীবক্ষর (রোপণ অন্ত চেষ্টা করিত, 

কাল ব্যাপিয়! ইউরোপ ও 

কিন্ত তাহাদের যত ও ও পরিশ্রমসভূত ফলের স্থার্দ এব-. 

ম্রুকার কটু ও রন! অপ্রিয় ছিল যে, তাহা সন্ত্রস্ত 

ব্যক্তির আহারীর দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইত না। 

কিন্তু বর্তমানকালে ইউরোপের অনেক স্থানে প্রচুর 

পরিমাণে কদলীবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় । বনৃবর্ষ 

আমেরিকার সর্বতোমুখী 

প্রতিভাশালী পুরুষেরা, 'প্রভৃত অধ্যবসায়, ঘোরতর 

পরিশ্রম, যথেষ্ট যত্র এবং অপণ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া, 

নুতীক্ষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও; গুদ্িদিক শান্ত্রপটুতাবলে 
তদ্দেশে কয়েক প্রকার কদলী উৎপন করিতে সমর্থ 

হইয়াছেন, ইহার মধ্যে দিনেমার (19601072113) দেশীয় 
কলা আঞ্কতি, প্রতি, প্রচুরতা ও আম্বাদ বিষয়ে 

সর্বোৎকৃষ্ট । ইউরোপে এক্ষণে প্রায় একুশ গ্রকার 

কদলী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের সকল অপেঙ্গা 

ডেনমার্কের কলা শ্রেষ্ঠতম । ইউরোপের যে সকল 
দেশের কল! গুণান্ুসারে প্রসিদ্ধ নিয়ে তাহাদের একটি 

সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম। 

সর্ব প্রথম---ডেন্ার্ক। 

দ্বিতীয় নরওয়ে। 

তৃতীয় স্থইডেন। 

চতুর্থ অস্্রীয়া। 

রসায়ন পরিচয় ।__শিবপুর কলেজের 
কৃষি-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের 
কশ্মচারী শ্রীনিবারপচন্ত্র চৌধুরী প্রণীত। 
মৃত্তিকা-পরীক্ষা, মার প্রয়োগ, শশ্য-পধ্যায়, 
সর্বপ্রকার খাদ্য ও তাহার রাসায়নিক . 
বিশ্লেষণ, শেতনার, সাবান, শর্করা প্রস্তন্ত 
প্রণালী প্রভৃতি কৃষি-রসায়ন নন্বদ্ধীয় যাব- 
তীয় বিষয় এই পুস্তকে বিশেষরূপে বৃর্ণিত 
হইয়াছে । বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-সন্বন্ধে ছা 

অত্যাবস্তুকীয়' ুস্তক। মুল্য ১২ টাক! 

কৃষক অফিস | 
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_ হল । 

বষ্ঠট-_-----ইটালী। 

.. ক্কীফক। 

অনেক টাক] উপার্জন করিয়া .থাকেন। 

চ-্প০০০-০০ দি হাজি গদি শিট 

বিলাতের 
[15007 8200 [161019170, (ট্রেভোর এগ মার্চেন্ট) 

সগতম--_-_ম্পেন (11001191) [319109119) ৷ নামক পত্র হইতে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উদ্ধৃত 

ইহার পর অন্তান্ত রাজ্যের কদলীর স্বাদ প্রায় সম- 
তুল্য। ইউরোপের কদলী ফলের সহযোগে তদ্দেণীয় 

লোকের! নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য, ওষধ, মশালা, ক্ষারদ্রব্য, 

. শুফখা (72111)90690905 60০9৫ ), এবং ঘ্ৃত বা 

মাখনের স্তায় কয়েক প্রকার তরল পদার্থ প্রস্তৃত 

করিয়! থাকে । ফরালী দেশে এবং উত্তর আমেরি- 

কায় কেহ কেহ কলা ফল হইতে মাখন বাহির করিয়! 

ছেন, ইহাও শুন! গিয়াছে । রাসায়নিক বিশ্লেষণে 

ইউরোপের কর্দলী ফলে সাধারণতঃ নিয়লিখিত কয়েক 

প্রকার দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। 

(দ্রবোর নাম) (প্রতি একশন্ড ভাগে ) 

শর্করা ২২ 

লাবণিক (52119) ৯ 

তৈল (০0160611095) ২৯ 

ক্ষার (50৫1010) ৭ 

অন্য গ্রকার ৪২ 

গুন! যাঁর, ইউরোপের কল! হইতে যে শর্কর! 

নিঃক্যত হয় তাহা এবহুমূত্র রোগের অন্ততম বিশিষ্ট 

ওষধ বলিয়! গণ্য হয়। এতদ্দেশেও অনেক চিকিৎসক 
বহুমুত্র রোগীকে পৰকদলী ভল্ম, অপক্ককদলীর ঝোল 

এবং অগ্নিদগ্ধ শুফ কলাঁপাঁতার ছাই ব্যবস্থা করেন। 

রৌদ্রশুক্ষ পুরাতন কলাগাছের বহির্ভাগস্থ আবরণকে 

কুলখ গাছের কাষ্ঠে দগ্ধ করিয়া যে তন্ম পাওয়া! যায়, 
তাহ! বহুমুত্র রোগের উৎকৃষ্ট ওষধ, ইহা আমিও 

নিজে কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছি। কাটিয়া- 
ধার রাঁজ্যে অবস্থানকালে আমি কয়েক জন উৎকট 
রোগীকে কেবল এই ভন্মের সাহায্যে বহুমুত্র রোগ 
হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। যাহ! হউক, ইউরোপের 

লোকের! এখন, কলার ব্যবসা করিয়া বৎসর বৎসর 

।ডেম্ার্ক ও নরওয়ে 

করিয়া! লাভের একটু পরিচয় দিতেছি। 

(লাভ প্রতি বখসরে ). 

৫৭ সহত্র মুদ্রা 
সুইডেন ৪৯ 
অগ্্ীয়া ৪০৩ রি 

হলও ৩১ রি 

ইটালী | ২৭ ৯ 

স্পেন ২১ & 

আমি পুর্বে বলিয়াছি, ডেম্মার্কের কর্দলী ইউ-. 

রোপের সর্বস্থানের এবং সর্ব প্রকারের কল! জপেক্ষা 
উত্কৃষ্ঠতম। পাঠকেরা শুনিয়। আশ্চর্য হইবেম, এক 

একটা দিনেমারী কলা দীর্ঘতায় ছুই হাত এবং স্থুলতায় 
( পরিধীতে ) প্রায় বঙ্গদেশীয় প্রায় বাশের” সমতুল্য 

হইতে পারে, কিন্ত সাধারণতঃ এত বৃহৎ হয়না; 

সাধারণতঃ যাহা হয় তাহা! আমাদের দেশের কলার 

প্রায় পঞ্চগুণ অধিক। দিনেমারী কল! শীঘ্ব পাকে; 

শিশির বা বরফে শীঘ্র নষ্ট হয় না) রৌদ্রের অভাৰে ও 

বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে দৃষ্ট হয় না এবং আহারের সময় 
অত্যন্ত স্ুন্বাদযুক্ত বলিয়! অনুভূত হয়। দিনেমারী 

কলার বিশেষত্ব (7১০০8118110) এই যে, এই ফলের 

ভিতরে আমাদের দেশের আত ফলের স্তায় এক 

প্রকার কৃষ্ণবর্ণের বীজ পাওয়া যায়, এঁ বীজকে সরস 

ভূমিতে পসার” (2791075) সহযোগে প্রোথিত... 

করিতে হয়। ভারতবর্ষে বীজে কলাগাছ হয় না; 

প্রায় সকল স্থানে কলার “গনি”তে কলাগাছ হয় 

* কিন্তু ডেন্মার্কে অন্তরূপ। 

পাঠক মহাশয়ের! বোধ হয় একথা শুনিয়া! বিশ্মিত 

হইবেন থে, ভারততূমিই ডেম্মার্কের কলার মাতৃভূমি । 
গুন! যায় ইউরোপে ডেন্মার্ক রাজ্যেই সর্ব গ্রথম 



রে ১৬৮ 

£ বিষজানিবেরা কলার আবাদের রীকগ (মস 
710) করেন। ভারতহ্মি হইতে প্রাচীনকালে 

দিনেমার দেশে কিরূপে কদলী প্রেরিত হইয়াছিল, 

তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি । মুসলমান- 

ধন্মপ্রবর্তক মহন্মদের মৃত্যুর অশিতি বৎসর পরে 

মুসলমানেরা যেমন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল,« 

কিন্তু শ্রীষ্টের অন্তদ্ধীনের প্রায় সাদ্ধেক শতবর্ষকাল 

পরে থ্রীষ্টান-ধর্ম প্রচারক পাদরীরা ভারতে আগঙ্ন 

করেন। ইহার! সব্ধ প্রথমে মালাবার উপকুলে উপ- 

টা হয়েন। মালাবার উপকূল নান! কারণে প্রসিদ্ধ 

-তথাকার অপূর্ব ঞিনিস সমুহের মধো কদলীও একটা 

প্রসিদ্ধ দ্রব্য মধ্যে গণ্য। ভাকঙ্কপাগামার ভারত 

আগমনের অনেক পুর্বো প্রাচীন খুষ্টায় পাদ্দীগণ 

ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াঁছলেন। গ্ার্থোদা নামক 

জনৈক পর্ট,গীজ পাদ্রী সর্ব প্রথমে একট! শুষ্ক কলা 
গাছ এবং শুষফ কলাপাতার ও শুষ্ক কলা ফলের 

একট বোঝ ( লগেজ ) দেশে লইয়া যান। পটু 

গালের লোকের! এদেশের এই ফলকে “পোকা 

কোলা” ( পাকা কলা ) ঝবলিত। কর্ণলীগান্ছ ও ফল 

পটুগালে প্রেরিত হইয়াহিল বটে, কিন্তু ইহাব আবা- 
দের জন্য তদ্দেশের লোকের! কিছুই করিয়া উঠিতে 

পারে নাই। তদনস্তর ১৮৮২ খুষ্টাবে হান্স্ এগেদ 
(178175 722৪6 ) নামে স্থুপ্রসিদ্ধ ডেন্মার্ক দেশীয় 

পাড্রী লাফোতন দ্বীপে 0.209157 [5181705) সর্ব 

প্রথম ভারতবর্ষীয় কলার আবাদ করিয়া সফলকাম 

হয়েন। এই সময়ে সোয়াজ € 32৮5 ) নামে এক 
গাররী ভারতবর্ষের কৃষকদ্দিগের নিকট হইতে নানাবিধ 

উপায় শিক্ষা করিয়া ব্গদেশের চাটাম্ কলার বীঞ্প 
এবং মান্্রাজ (প্রসিডেন্সির «কেরল” কলার বীজ. 
-ডেন্মার্কে প্রেরণ করেন। সোয়াঁজ সাহেব কিছুকাল 
গঙ্গাতীরবর্তী শ্ীরামপুরে বাদ করিয়াছিল্নে। সে 
, সমর উপুর ডানিশ ( দিনেমার ) রাজন ছিল। 
: 

কার্তিক ১৩১২ *. 
৯ পা বদ ২ পপ ০ রিনি 

রা রাজা ইংরাজ রানা রামপুর 

বিক্রয় করায়, কেরী, মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি ইংরাজ 

পাদ্ীগণ শ্রীরামপুরে খুষ্টাশ্রম স্থাপন করেন এবং 

সোয়াজ সাহেব মান্দ্রাজে চলিয়া যান। দক্ষিণাবর্তের 

কোইম্বাটুর জেলায় ইরোদ্ (1570৫) নামক স্থান 
স্বৃহৎ ও স্ুম্বা কলার জন্য চিরগ্রসিদ্ধ। মাতুর! 

জেলা হইতে ত্রিবান্ধুর, কালিকট ও কোচিন ,পধ্যস্ত 

সর্বত্র বারমাস প্রচুর পরিমাণে কল! প্রাপ্ত হওয়া! 

যাঁয়। সেখানে কলা যেমন অপর্যাপ্ত তেমনি সন্ত 

ও স্ুম্বাতু। সে দেশে কলা খাইয়! এবং কণার ব্যবস। 

করিয়া অনেক গরীব লোক প্রাণধারণ করে। ইরোদ্ 

হইতে সোয়াঁজ সাহেব কলার বীজ, কলার চারা, 

কলার মূল, কলা আবাদের সার প্রভৃতি সংগ্রহ 

করিয়! ভেন্মার্কে গমন করেন, তথায় তাহার বিশেষ 

যত্বে সুন্দর কদলী জন্মিতে আরস্ত হয়। ক্রমে ক্রমে 

দিনেমারের অনুকরণে সমস্ত ইউবোপে এখন কলার 

প্রচুর চাষ চলিতেছে । কিন্তু দিনেমারের পার্শবন্তা 
নরওয়ের লোকের! বৈজ্ঞানিক কৌশলে আর এক 

গ্রকার কদলী উত্পাদন করিতে সমর্থ হইগ্াছে ; এই 

কদলী সম্পূর্ণ গোল, আকারে ছোট, উপরের আবরণ : 

অতীব কোমল, খাইতে স্ুস্বাহু এবং মুল্যে সুলভ, 
কিন্ত ইহার বর্ণ 'অহীব ধূসর হওয়ায় অনেক সন্তান্ত! 

স্্রীলোক ইহাকে ঘ্বণ। করে। কলার সুগন্ধি ও ব 

বিষয়ে বাঙ্গাল! দেশের কলা সর্বোৎকৃষ্ট ।-_-্রধর্মানন্দ 

মহাভারতী। 

ইয়ান গার্ডেনিং এসো নিয়েমন হইতে প্রকাশিত। 

বিলাতী সবজী চাষ |_-0:1%8০081 
07/001)1059810 1. ৬মন্মথনাথ মিত্র 

বি এ. এফ, আর, এচ, এস ; প্রণনীত। কপি, 

সালগম, গাজর, বীট প্রভৃতি কিলাতী, 
সবজীচাষ প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আছে 
মুল্য 8০ গ্থ:ল ।* আনা, বাধাই ।/*. জানা). 
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রুষি, শিপ্প, মংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। 

পঞ্চম খণ্ড, অষ্টম স্খ্যা। 

সম্পাদক-_শ্রীনগেন্দনাথ স্বর্ণকার, এম, এ, 
বিটি কলেজের ভুতপুবন অস্কশান্থ ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক । 

অগ্রহায়ণ, ১৩১১ । 

কলিকাতা, ১০৭ নং কর্ণওয়ালিন ইরা, *গপ্রেষে” শ্রযদ্রনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত ও 

৯৪৮১ বহুবাজার স্ত্রী, “ইয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েমন” হইতে 

শ্রীশশীভষণ মুখোপাধ্যায় কনক প্রকাশিত । 

চা . 

পে 

এ . ভু |. এ 



কৃষক। ইয়ান; গার্ডেনিং এসোসয়েমন। 
নৃতন বর্ণারন্ত হইতেই মেম্বরশ্রেণীভূক্ত হইবার, 

(ম্বয়ং বেঙ্গল গতর্ণমেন্ট ইহার পৃষ্ঠপোবক) উপযুক্ত সময় । যাশারা এক্ষণে ইগ্ডিয়ান গাডেনিং 

কষকের বিশেষত্ব এই যে, ইশাতে সাময়িক ] 

ৃ উহার নিয়লাখত বীজগুলি পাইবেন | রুষি সম্বন্ধীয় ঘাবতীয় সংবাদ, সরকারী কৃষিক্ষেত্র 

সমূহের বিবরণী, ফল ফুল শশ্তাদি উৎপাদনের উৎকৃষ্ট 

এবং অভিনব প্রণালা প্রভৃতি, কলষিকম্মরত ব্যক্তি 

বর্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বথারীতি প্রকাশিত হয়। : 

] 
| 

র 
| 
| 

রুষধক।__কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষরনক মাসিক; 

প্র । পি ক ক 1 
অতি স্থন্দর কাগজে, সুন্দর প্রণালীতে “কুষক+ পত্র; 

প্রকাশিত হঙ্গতেছে। 

কথাই ইহাতে আছে ।-বঙ্গবাসী। 
০৮1075 75725/425 ৬1110 00175000101 000 00298৮ 

৬1018 01 01012197505 2150. 09010 ০৮০৮৮ 1775 2 

11010411705 01561770100 50101301050 09610053901 10- 

৮1৬11)3 08101255 190১0180 0001 20281)5, ন্ 

07010 05 102501) 00 17090178020 16105519921) 

$101057 5010) 5€7৮102 €0 (106 17111910011 01 11)011:6- 

1)00115 907100101710 1১১ 105 ৮2108)10 54100122501 1 

11815 01070201001, 1242271278- 

“৬৬০ (25 015 09009551707) 00 80170817151) 4 

101)01)15 130105211 01555218767 01)05 06515 ৯70) 

লা] 21 00090521006 2170 15 ৪11 001)00006৮ 

£7411478 40977. 

সার! 

০০ 

সার! সার! 
গুয়ানে। | 

অত্যুৎ্কৃষ্ট সার । অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে 
হয | ফুল, ফল, সবজীর চাষে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ 

ফলপ্রদ । অনেক প্রশংসা পত্র আছে । ছোট টন 

মার মাশুল 1৮০, বড় টিন মায় মাশুল ১০ আন । 

ব্যবহারের প্রণালী টিন সহ পাইবেন । 

হাড়ের গুড়া 
( অত্যন্ত মিহি গুড়া ) 

শু), সবঙ্গী, বাগানের পক্ষে উত্তম সার.। 

প্রতিমণ ৩-২। অদ্ধমণ ১%০ | দশসের ১২। পাঁচ 

সের ॥৮%০ | প্যাকিং ও মাশুলাৰি স্বতন্তর। 

কৃষকের জানিবার অনেক ! 

| 
র 
: 

॥ 

পপ শপ পা পপ শপ পপ আপ 

এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণাভূক্ হইবেন বা আছেন, 

সভারেণ মেম্বর হইলে-_ গ্রীষ্মকালে বপনোপনোনী 

দেণী সবঙজীবীজ ২৪ রকম ২০ 

* ফুলেরবীজ ২০ ১ ২।০ 

শীতের বিলাতী সবজীবীজ আমেরিকার 
টিনে মোড়াই কব ২৪ রকম ১ বালু ৫0০ 

শরতের বিলাতী সটন কিন্বা ল্যাণ্ডেণের * 
ফুলের বীভ ১ বাল্স 311০ 

শীতের দেশী সবজীবাজ ২৪ রকম ২1০ 
ডাকমাশুল ইত্যাদি ১1০ 

--১৮২ 
সাধারণ মেম্বর হলে | 

গ্রীষ্ম বধাকালের বপনোপযোগী 
' দেশী সবজীবীজ ২৪ রকম ২০ 

» ফুলের বাজ ১০ , 2 

শীতকালের বপনোপমোগী আমেরিকার 
মোড়াই কর! এক বাল্স ২৪ বুকম বিলাতী 
সবজী বাজ ৫1০ 
বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১৩ 

দেশী সবজী বীজ ১৮ রকম ১৯০ 
ডাকমাশুল ইত্যাদি ॥* 

১২২ 

এতদ্বাতীত প্রত্যেক মেশখবর আমাদিগের ' ছার 
পরিচালিত বাঙ্গাল। মাসিক পত্র পর্কবক” প্রতি মাসে 
এক কপি করির। পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে 
স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ৫২ পধ্যন্ত -টাঞ্চার 
/* এবং ৫২ অধিক হইলে শতকর1 ১০২ হিঃ কমিশন 
পাইবেন । 

স্পেশাল মেশ্বর ১--কুষকের শ্রাহকগণ এপো- 

পিয়েসনের স্পেগ্তাল মেম্বর । তাহারা ও বীজ গাছাদি 

থরিদদ করিলে উচ্চহারে কমিশন পাইবেন । 

সভারেণ মেম্বরকে বার্ষিক এক মভারেণ বা'১৫২ 

টাকা, সাধারণ মেখ্বরকে বার্ষিক ১০২ ও স্পেশ্যাপ 

মেশ্বরগণকে কৃষকের বাধিক মূল্য ২২ দিতে হয়। 



.. ককষি, শিল্প, সংবাদাদি ব্ষয়ক মাসিক পত্র। 

অগ্রহ।য়ণ) ১৩১৯১ সাল। ৮ম সংখ্যা । 

ধক 
পত্রের নিয়মাবলী। 

১। “কষকেপ্র অগ্রিম বাধিক মূল্য ২২। গ্রাতি 
সংখ্যার নগদ মুল্য ৬5 তিন আনা মাত্র | 

২। 
খ্যা কষক প্রেরিত হইবে । 

€। আদেশ গাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে 
পাঠাইয়া বার্ষিক মুগ্য আদায় করিতে পারি । 

পতরাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। 

77২12104৯1৬ 
2111 0], 1১017১01৮18 1১115102131 তে, 

১0195011103 107 207066010-1210011015 10 
11)01050, 

16197201105 1000 90101) [)901)199 ৮170 119৮০ 
2001)13 0001109 69190)” (9905, 

72195 0 /৯0৬91015115 
[1011 1200 1১5, 3-8. 

00110) 1১5, 2 

7৫5 ১) 18, 

[29111100485 274, 
13801017000 1২5. 5, 

4:00] ৭াা২191 ) 
৪ 7৫8১ 1)0%1)2227 917060 ০810010%,, 

পরস্জ্জ « ৮ ০ ৭ সত ভর পপর 

0, 01115 ১ 00ানা নাণাগর 20৬61101511) 
1৮710167956 80101) 6০ 10175 টঞিভা 
১:05111 4১017059220 10100107150 

28061105100 21770 016 005152105 56১ 61111766007 

11) 06 “115 

[001৮ 01521 ৮ 

18115850001 ১:71. 

সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য । | 

* সোণ।সুগ 1--খাস টি দেশে পোণামুগের 

চাষ প্রায় নাই বলিলেই হয়। পুর্বাবঙ্গে ছু এক? 
যায়গায় সোণামুগের চাষ হয়, কিন্ত পশ্চিম দেশীয় 
সোণামুগের তুলনায় তাহ! প্রকৃত সোণামুগ বলিয়া 

বোধ হয় না, নদীয়। জেলাম্ম স্ব্ণপুর নামক গ্রামে 

ভাল সোণামুগ জন্মে। 

নাই, কিন্তু স্থখের ন্ষয় এই যে, এবৎনর আমাদের 
নিকট হইতে বীজ লইয়! ২৪ পরণণায় ২ জন, 
আসামে ২ জন ও উত্তরবঙ্গে ১ জন সোণামুগের চাষ 

আসামে সোণামুগের চাষ 

করিয়াছেন । সোঁণাসুগের রং কাচা সোঁণার মত, দানা 
ছোট। অনেক সময় দেখা যায় কলিকাঁতার বাজারে 
সোঁণামুগ বলিয়! বাহ! বিক্রুয় হয়, তাহা প্রকৃত মোণা 

মুগ নহে। ভাজা সোণাধুগের গন্ধ অতি মনোহর । 
বীজের জন্য সোণামুগের দাম ১০২ টাকা মণের কম 
নহে। উৎকৃষ্ট জাতীয় শন্তের আবাদে ভদ্রলোক 
দিগের দৃষ্টি পড়া আগকাল বিশেম আবশ্বক হইয়! 

পড়িয়াছে। চাষীদের পরীক্ষা করিবার সামগ্্য নাই। 

যাহাতে নিশ্চয় ছু পম্পমা হইবে এমন কোন চাষ ভিন্ন 
তাহারা অন্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। 

লোঁকেরই পরীক্ষা কর! বাঞ্চনীয় । 
পপ টি ও 

কলিকাতায় ছাত্রাবাস ।-__ম্ফঃস্বলবাসী ছাঁত্রগণের 
জন্য কলিকাতায় এতকাল কোন ভ।লরূপ আবাস- 
বাটী ছিল ন1। ছাত্রের! যে সে স্থানে মেস্ করিয়া 
থাকিত। তাহাদের অভিভাবক কেহ 'থাকিত না।. 
সুতরাং এ সমস্ত ছাত্রবৃন্দের কতকটা পলা 

সমর্থ 



১৭৩ 

দেখা যাইত। তাহার উপর মহানগরীতে প্রনোভনের 

অতাব নাই। এরূপ অবস্থায় ছেলেদের রীতি-নীতি 

বিকৃত হইবার খুব সম্তাবন! ছিল। তাহাদের অভি- 

ভাঁবকেরা, ছেলে বিদেশে পাঠাইয়। স্ুস্থির থাকিতে 

পারিতেন না। লর্ড কর্জনের শাসনকালে এই মহা- 

নগরীর সেই অভাব বিদুরিত হইবে আশ! করা যাই- 

তেছে। ছাত্রগণ এক্ষণে গভর্ণমেন্টের অনুমোদিত 

উপযুক্ত লোক ছার! স্থাপিত হোটেলে ভিন্ন অন্থত্র 

থাকিতে পারিবেন! । বাঙ্গাণী মাত্রেই হোটেলের উপর 

বাতশ্রদ্ধ। এ সকল কিন্তু সে রকমের হোটেল হইবে 

না) এখানে ছাত্রদের রীতি, নীতি, আহার, বিহার, 

স্বাস্থ্য, সচ্ছন্দ সকল বিষয়ে বিশেষ তত্ব লওয়! হইবে। 

সম্প্রতি আলেকজান্ত্র।-হিন্দু-হোষ্টেল নামক এই 

রকমের একটা ছাত্রাবাস স্থাপিত হুইয়াছে। উক্ত 

ছাতরাবাসের তত্বাবধারক একজন সন্তরান্ত ব্ক্তি এবং 

তাহার স্বভাব চরিত্র ছাত্রগণের অনুকরণ ধোগ্য। 

জেনারেল এসেমব্রী কলেঙ্গের অধ্যক্ষ রেভারেও ওয়ান 

সাহেব, ডাঃ আর, জি, কর অনারেবল নগিনবিহারী 

সরকার এবং শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর 

রসেল সাহেব প্রৃতি অনেক গণ্যমান্ত লোকে এই 

ছাত্রাবাঁন পরিদর্শন করিয়া! এইটা ছাত্রগণের আবাস 

যোগ্য বলিয়! সুখ্যাতি করিয়াছেন । বাস্তবিক এরূপ 

ছাত্রাবাস ভিন্ন অন্ত স্থানে ছাত্রগণকে থাকিতে 

দেওয়া উচিত নহে। 
টিন? 

বোথ্ধাই প্রদেশে সিগারেটের কারখান! )__ধৃম- 
পাঁয়ীদিগের মধ্যে অনেকেই স্যাক্রোপোলে মাকা 

দিগারেট খাইয়াছেন। কিন্তু এই সিগারেট কোথায় 
'তৈয়ারি হয় ব| কিরূপে তৈয়ারি হয় কেহ খোজ রাখেন 
ন।। বোশ্বাই প্রদেশে এই ফ্যা্টরি ৪০ বৎসর পুর্বে 
ডিঃ ম্যাক্রোপোলো নামক এক ব্যক্তি ছার! স্থাপিত 

হয়। এই ফ্যাক্টরিতে প্রায় ১০০ পুরুষ এবং ৩০1৪০ 

অন স্ত্রীলোক কাছ বরে। কারখান! বাড়ীটাও 

অগ্রহায়ণ, ১৩১4 

প্রশস্ত । ॥ ম্যাসিডোনিযা ও রণ হইতে নানি 

তামাকপাতা বস্তাবন্দি হইয়া আসে । এখানে 

তামাক পাত। বাছাই করিয়! কাটিয়৷ কাগজ মোড়াই 

করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হর । উত্তরোত্তর 

এই কারবারের উন্নতি হইতেছে । বোধ হয়, যে কেহ 
মনে: করিলে কারখান। দেখিয়। আসিতে পারেন। 

পণ্ড খাগ্ঠের পরীক্ষা ।--সিংহলে রাজকীয় 

বোটানিক উদ্ভানে নান! প্রকার পশুথাগ্যের প্রীক্ষা 
করা হইয়াছিল। উক্ত উগ্ভানের যে সমস্ত স্থানে 

পরীক্ষা! হয়, তাঞ্র মুত্তিক! বিশ্লেষণ করিয়৷ সিদ্ধান্ত 
কবা হয় যে, উহাতে চুণের ভাগ অপেক্ষা ম্যাগ্েসিয়ার 
ভাগ অধিক। ম্যাগ্রেসিয়ার ভাগ অধিক থাকিলে 

বৃক্ষাদি ভালরূপ জন্মে না। সম্প্রতি জাপানে এই 
প্রকারের ম্যাগ্নেসিয়াবছুল জমি লইয়া পরীক্ষা দ্বার 

সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, জমিতে যে পরিমাণে ম্যাগ্েসিয়া 
আছে সেই পরিমাণে বা ততোধিক পরিমাণে চুণ দিতে 
পারিলে ফমল ভাল হইতে পারে। জমিতে চুপ ও 
ম্যাগ্রেসিয়ার অনুপাত ২ কিম্বা ৩; ১ ভাগ হইলেও 

ফসল মন্দ হয়না। এই কারণে সিংহলে অনেক 
জমিতে চুণের অল্পতাবশতঃ ক্ষেত্র বিশেষে ১॥ টন 
হিসাবে চুণ দিতে হইয়াছে। ইহাতে ১ একর 
জমিতে ৪০ টাকা খরচ লাগিয়াছে। 

হবি 

উক্ত উদ্যানে লুসার্ণ € 815010850 5৪01৪ ) 

নামক ঘাসের আবাদ করা হৃইয়াছিল। এই ঘাস 
গবার্দি পশুর বিশেষ পোষণোপযোগী এবং উহ! রুচি 

পূর্বক থাইয়া থাকে। জমিতে চুণের অল্মতা হেতু 
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টৈ খণ্ড ৮ম ঠংখা। |. কৃষিক। 

ই ঘান প্রথম ভাল বাড়ে নাই এবং ফলন মের 

আশাপ্রদদ হয় নাই, পরে জমিতে চুণ এবং অন্ত 

সার ছড়াইবার পর ইহ। সতেজে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
ভব্ষ্যতে ইহার আবাদ ভাল রূপ চলিবে বলিয়া 

অ.শা কর! যায়। ক্রোভার (০19৮০) নামক 

এক প্রকার ঘাসের আবাদ করিয়াও দেখ! হইয়াছে। 

এবৎসরের পরীক্ষায় ফল তাদৃশ আশানুরূপ নহে। 

যদিও এই ঘাস, সিক্ত মৃত্তিকা এবং আবহাওয়ায় সুন্দর " 

জন্মায়, কিন্তু বর্যাশেষে এবৎসরে অত্যধিক বৃষ্টিপাত 

হওয়াঁর, আবকাংশ স্থানের থাসই হাগ্গিয়া৷ গিয়াছিল। 

এই ঘাস এক্টা প্রধান পশুখাঘদ্য বণিয়। গণ্য হইতে 

পারে। এই ঘাণ পুষ্টিকর এবং ইহাতে গবাদির 

স্বাস্থ্যভগ্গ হয় না। কিন্তু যেখানে অত্যন্ত বৃষ্টি বা 

যেস্থ(ন অতিশয় গরম, ব| যেখানে বারিপাত নিতান্ত 

কম তথায় ইহার আবাদ কর! বোধ হর লাভজনক 

হইবে না। 
চিনি 

এই উদ্যানে প্রায় ১৫ প্রকার ঘাসের পরীক্ষা 
হইয়াছিল, তন্ময্যে 2851)91010 01108 01) নামায় 

ঘাস সর্বাপেক্ষা ভালরূপ জন্মিয়া ছিল। অতি বৃষ্টি 

অনাবুষ্টি সকল সময়েই ইহার অবস্থা! ভাল ছিল। 

আঁলগ৷। সারবান মাটিতে এই ঘাস অতি সুন্দর জন্মার়। 

গবাদি জন্তু ইহ! আগ্রহ সহকারে খাহয়। থাকে। 

গিনিঘাস যেমন সমতল ভূমিতে আবাদের উপযুক্ত, এই 

ঘাসও তেমনি পার্বতার প্রদেশের পক্ষে (বিশেষ 

উপযোগী । গোচারণের মাঠের জগ্ত ইহার আবাদ 

কর! প্রশস্ত, কারণ গর্তে মুড়াইরা! খাইলে বা 

মাড়াইলে সহজে মরিয়া! যায় না। উচ্চ পার্বতীয় 

প্রদ্দেশ হইতে সমুদ্রের সমতল দেশ পধ্যন্ত ইহার 

আবাদ কর! চলিতে পারে, কিন্তু ৩,৫০* ফিটের নিষ্ 
দেশে ইহার আবাদ করিলে তাদৃশ লাভজনক হয় 

না। যখন এ সমস্ত নিম্ন প্রদেশের অন্ত গিনি ঘাস 

রহিয়াছে, তখন আর ইহার চাষের প্রয়োজন কি? 
পপ (0) এস 

আর এক প্রকার ঘাসের নাম প্যানিক ঘাস | 
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ইহাও জরন্দর পশুখাদা বলিয়া ক ছাড়ে 
সিংহলের, নিউওয়ারা, ইলিয়া নামক স্থানের আব- 

হাওয়ায় ইহ! সতেঞ্জে পরিবধদ্ধিত হয়। কিন্তু ইহার 
আবাদের কিচু বিশেষ রূপ পাইট আছে। বংসরের 

মধ্যে অনেক বার কাটা চলে। বীজ পাকিবার 

পূর্ব্বে ঘাস গুলি কাটিয়া! লওয়া কর্তব্য। ভাল করিয়া 
বীজ পাকিতে দিলে ঘাস রুগ্ন হইয়া অবশেষে মরিয়। 
যার়। ইহার ক্ষেত্র হইতে অন্ত আগাছা উঠাইয়া 
তে হইবে এবং প্রত্যেক বার ঘাঁস ক্টিয়া জমিতে 
সার দেওয়। উচিভ। 

হিরা 

এই উদ্যানের ক্ষেত্রে ছোল! চাষ করা হইয়াছিল । 
অষ্রেলিয়া হৃইতে বীজ আনাইয়! আবাদ হয়। ৭ই 
জুলাই বী্ম বপন করা হয়| সেপ্টেম্বর মাসেই 
গাছ তৈয়ারি হইয়! গবাদি খাদ্যের উপযুক্ত হয়, কিন্ত 
তখন ন!] কাটিমা অক্টোবরের প্রথমেই গাছ ফুল 
ধরিখার উপক্রম হইলেই কাট! হইয়াছিল, তাহাতে 

দেখ! গিয়াছে মে, কাচা অবস্থায় এক একরে ২৬ টন্ 
জন্সিরাছে এবং এক একট! গাছ প্রায় ৫ ফিট পর্যন্ত 
লম্বা হইয়াছে । শুকাইয়! একরে ৫॥ টন ফলন 

দাড়াইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে আনিত বীজের ফলন 

ইহ! অপেক্ষা কম। কীচা কালে একরে ২১ টন 
এবং শু অণছ্থায় ৪॥ টন মাত্র। 

শপ ০-৮১ 

উক্ত ক্ষেত্রে পশ্তড খাদ্যের জন্য শালগম চাষ করা 

হইয়াছিল। ৭ই জুনে বপন করিয়া ৩৪ মাসের মধে 
এক একটা ৩ পাউওড শালগম (81:10) ) হইয়' 

ছিল। গড়ে এক ডনের গজন ২৮ পাউগ্ড। 
ম্যাঙ্গোন্ড (012172010 81261) নামক বী 

পরীক্ষাও করা হয়। অধিকাংশ ধীট প্রত্যেকে 

পাউও পধ্যন্ত ওজন হইতে দেখ! দিয়াছে। 
টির 

রেল গাড়ীতে রুষি কথা ।--আমাদের বাঙ্গা 
দেশের লোক স্বভাবতঃই গল্প প্রিয় । কথা মু; 

মুখে এরূপ প্রকারে অতিরঞ্জিত হয় যে, শেষে আস 
কথার চিহ্রমাঞ্জও খু'জিয়! পাওয়া যায় না। ছুএকট 



ধলামান্ত দৃষ্টান্তে তাহ! বুঝা ধাইবে। এক দিন 
কলিকাতা হইতে বারুইপুর যাইবার সময় আমর! 

যে গাড়ীতে ছিলাম তথায় নিম্নলিখিত প্রকারে 

কৃষি-কথা চলিতেছিল। 
. শকোঁন এক ব্যক্তি বলিলেন যে, আম বাগান 

করিয়া কে'ন ফল নাই। আমাদের দেশে আম 

গাছ গ্রায় ফলে না। তহ্ত্তরে অপর এক ব্যক্তি 

বলিলেন হ্যা, কথাটা সত্য বটে, কিন্ত সম্প্রতি 

আমার একটী বন্ধুর এক আত্মীয় তাহার বাটার 

উঠানে একটী আম বৃক্ষ দেখিয় জিজ্ঞাস করেন যে, 

সে গাছের আম কেমন, তাহাতে তিনি বলেন ষে 

আম উত্তম, কিন্তু হইলে কি হয়, ফল হয় না। 
এই কথা শুনিয়! আমার বন্ধুর সম্পকীয় ব্যক্তি একটী 

ব্যাগ হইতে যন্ত্াদি বাহির করিয়া আমনুক্ষ সংস্কার 

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বলা বাহুল্য যন্ত্রাদি তাহার 
সঞ্গেই ছিল। ভিনি আত্রবৃক্ষের ছাল, ভূমির উপর 

হইতে এক হাত চাচিয়। কাট বাহির করিয়! ফেলিলেন 

গোড়াটা খুঁড়িয়া উপরের কতকগুলি মোটা মোট। 

শিকড় কাটয়! ফেলিলেন, পরে কাচ! গোবর ভিজাইয়া 

রাখিয়। পর দিন সেই গোবরের থিতোন জল এ 

গাছের গোড়ার দিয়া নৃতন মাটির দ্বারা গর্তটা পূর্ণ 
করিয়া দিলেন । এই রূপ করাতে সে বৎসর গাছটা 

ফল ভরে ভা্গয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল”। 

[আমাদের অভ্যাস, আমর! সমস্ত ব্যাপারই একটা 
ল্চীরু গল্পাকারে পরিণত করি। আমর! জানি যে 

গাছের ভালপালার অধিক বাড় দেখিলে এবং তাদৃশ 
ফলন.ন1 হইতে দেখিলে, গাছে রস সঞ্চার কমাইনার 

জন্ত গাছের গোড়ায় বর্তলাকারে ছাল তুলিয়া 

ফেলিয়া দিতে হয়। ৪ ইঞ্চ ছাল তুণিলেই যথেষ্ট 

হইকে কারণ সেটা শীপ্ব আবার জুড়িয়া যাওয়া 

চাই নচেৎ বৃক্ষ মরিয়া যাইবার সম্তাবনা। ইহাকে 

উংরাঙ্গীতে গাছে 217 ০) করা বলে। শিকড় 

স্থাটা সম্বন্ধে আমর! বলিতে পারি যে, যে সকল শিকড় 

মির উপর উঠিয়। থাকে বা অন্ত কোন কারণে 
* খন ক্রমে শক্ত কাঠে পরিণত হইয়! রসাকর্ষণে অক্ষম 
হয় তখন সেগুলি কাটিয়! দিতে হয়, কিন্ত গাছের গোড়া 

€ 

ুঁডিয়াই বড় শিকড় দেখিলেই কাটিতে হইবে এমন 
কিছু বিধান দ্েওয়! বড় মুক্ষিলের ব্যাপার। তার 

পর গোময় ভিঙ্জান ফটক জলে গাছের কোন বিশেষ 
উপকার হয় বলিয়া! আমাদের বোধ হয় না। নাই- 

ট্রোজেন বৃক্ষের একটী প্রধান সার। গোদয়াদি পদার্থ 
ন1 পচিলে ভাল সার রূপে পরিণত হয় না। গোমক- 

স্থিত নাইট্রোজেন এক প্রকার উদ্ভিদণু সাহাব্যে 
পচন ক্রিয়! দ্বার! নাইটেটে পরিণত হইলে তখন বৃক্ষ- 

গণ উহা! গ্রহণ করে । তাজ গোবরের জলে বৃক্ষা্দ 
পোষণোপযোশী সারাংশ অতি সামান্ত। মাত্রাই থাঁকে, 
তাহ! সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। উপরোক্ত 

তাজ! গোবর প্রায়োগে গাছের ডালপাল1ও পাতারই 

বৃদ্ধি হইবার সস্তাবনা, বীঞ্জ বা ফল উৎপন্ন করিবার 
শক্তি ইহার নাই। ] ? 

উক্ত ব্যক্তি কোন একটী মালির উপদেশ মত্ত 
কান্ঠিক মাসে গোলাপ গাছ হাটিয়। উহাতে গোবরের 
ছাকা জল দিয়া খুব বড় বড় গোপাপ ফুটাইতে 
পারিয়াছেন। তাহার ধারণা হইয়াছে যে এ প্রকার 
গোবরের জল একটী সর্বোৎকৃষ্ট সার। আমরা 
কিন্তু বলি এটি তাহার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । গোলাপের 
পক্ষেও ইহা পধ্যাপ্ত সার নহে । গোলাপের সার 

সম্বন্ধে আশ্বিন মাসের পকৃষকে” আলোচনা করা 
গিয়াছে, সুতরাং এখানে আর তাহার গুনরলেখ 
করা গেল ন1। 

তৃতীয় কথার অবতারণা হইয়াছিল ঘে, লাউ, 
কুমড়া গাছে গরম ফেন দিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া 
যায়। ফেনে কিঞ্চিৎ মাত্রায় শ্বেতসার বা! শর্করা 
ব্যতীত আর বিশেষ কোন পদার্থ নাই। উক্ত 
পদার্থ অঙ্গারে পরিণত হইয়া বৃক্ষাদির শরীর পোধণে 
যৎকিঞ্চিং সহায়তা করে মাত্র । কিন্তু কেবল 
অঙ্গার ছার! বৃক্ষ লতার্দির শরীর রক্গা হইতে পারে 
না। তবে ষে ঈষদুত্তপ্ত ফেন দ্বারা লাউ কিন্বা কুমড়া 
গাছের বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়, তাহার 

, প্রধান কারণ এই যে, উত্তাপ সংযোগে ভূমিস্থিত 
নাইট্রো্জেন, ফল্ষরিক এসিড শীঘ্র শীঘ্র'উত্ত গাছের 
গ্রহণোপযোগী অবস্থায় আসিয়। তাহাদের ৫পাধণ 
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রি ক্রায ্য করিতে « থাকে। গরম ফেনের ৷ পরিবর্তে গরম 
জল দ্বারাও উক্ত কার্দ্য কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে 

 পারে। বলিণার সদয় সপিলাম যে কেবল গাছে 

ফেন দিয়া এত উপকার. হইল, কিন্তু বাস গৃহের 
বর্জন! স্তূপ তাহার গোড়ায় ইতি পুর্বেই সঞ্চিত 
হইয়া আছে তাহা তখন বলিতে ভুলিয়া গেলাম। 
প্রকৃত তথ্য সকলসময়ে আমর! অবগত থাকিলেও 

গল্প করিয়! বাহাদুরী লইবার প্রবৃত্তি আমাদের এত 
বলবতী যে, প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়] নান! অলঙ্কারে 

গল্পের ছটা দেখাই। 

পত্রাদি। 
রত লেজ 

সবিনয় নিবেদন মিদং__ 

মহাশয়, প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইল কতকগুলি 
উতকৃ্ জাতীয় আমের কলম আমার বাগানে রোপণ 
করিয়াছি । গাছ গুলি সতেজ আছে বটে, কিন্ত 
ফলন ক্রমশঃ কমিয়! যাইতেছে, এমন কি গত বৎসর 
কিছুই হয় নাই বলিলে হয়। অতএব বিনীত ভাবে 
নিয়লিখিত প্রশ্ন গুলি জিজ্ঞাসা করিতেছি । আশ! 
করি সত্বর উত্তর দিয়! উপরূত করিবেন। 

১। এক্ষণে আম কলম গুলির কি রূপ পাইট 
করিতে হইবে ? 

২। কিরূপ সার কি পরিমাণে প্রত্যেক গাছের 

গোড়ায় দেওয়া কর্তব্য? 

৩ কতকগুলি গাছে প্রতি বতর প্রচুর 
পরিমাণে মুকুল হয় কিন্তু কোন বছরই ফল হয় না। 
কি উপায় করিলে এ সকল গাছে ফল ধরিতে পারে? 

একাস্ত বশশ্বদ, 

প্রীকৈলাশ চন্দ্র রায়, দেহুড়দা, 
কষকের ২২২ নং গ্রাহক । 

-[১। ভাদ্র মাসে প্রায় সমস্ত আম কাটাল 

পরে কার্তিক মাসে বর্ষা বন্দোবস্ত করা উচিত। 

শেষ হইয়৷ গেলে গাছের: গোড়া এমন কি নিকটবর্তী: 
জমি ভাল রূপ কোপাইয়া, মর! শিকড়াদি টিয়া 
বাদ দিয়া, প্রত্যেক গাছের গোড়ায় সার ও আবশতক 

মত নৃতন মাটি দিতে হইবে। বলা বাহুল্য ঘে আম, 

নিচু, কাঁটাল প্রন্ৃতি ফল বৃক্ষের ফল শেষ হইলেই 
তাহাদের শাখা প্রশাখা অল্ল বিস্তর ছাটিয়া দিতে 

হয়। ঝাঁটাল গাছের গুড়িতে এবং বড় শাখাতে 

যে সমস্ত পাল্শি প্রশাখ! নির্গত হয় তাহ! ছাটিয়! 
পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। কাটাল গাছে 
কার্তিক মাসে ফল ধরিতে আরস্ত হয়। * এ সময়ে 
কাটাল গাছের গোড়াটী পাতা লতা! দ্বার! ঘেরিয়া 
দিলে গাছে অধিক*ফল ধরে। ঘের অবশ্ঠ নিত্বাস্ত 
গুড়ি সংলগ্ন হইবে না। 

২। প্রত্যেক ফলবান গাছের জন্ত নিম্নলিখিত... 

পরিমান সার আবশ্তক। 

১। মোর! /১॥ সের অথবা গোময় ১৪১ মণ 

হইতে ২/০ অর্থাৎ নাইট্রোজেন ১৫ তোল! 
হিনাবে। 

২। গোময় তম্ম /8 সের অর্থাৎ পটাস প্রায় / 
সের । 

৩। হাড়ের গুড়া /৫ সের অর্থাৎ ফম্ফরিকএলিড।% 
পোয়া । 

৪। চুণ /| 

৫ | হিরাকস ১ তোল! 

গাছের ফল ধরিবার অব্যবহিত পুর্বে আম বৃক্ষের 
গোড়া খুড়িয়া অশ্ব বিষ্টা, কিয়ৎ পরিমাণ খড় কুটা ও 
অদ্ধনের পরিমিত সোর!1 দিয়! ঢাকিয়া দিলে শত 
মুকুলোৎপাদনের বিশেষ সহায়ত! হয়। এই সারে 

£| সরল কষি-বিজ্ঞান |__বঙ্গীয় কষি- . 
বিভাগের আঃ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন, জি, মুখাজী,  :. 
84০ 00,1২,4805 € ৮১)২,4,9, প্রণীত ভারতীয় কৃষি 

সম্বন্ধে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক,। কৃষিশিক্ষার্থ 
গাছের ফল শেষ হইয়া যায়। এ সময় গাছের গোড়া *ছাত্রদিগের ৪ ধাহাদের চাষ আবাদ আছে তাহাদের 

ুড়িযু চতুর্দিকে আইল বীধিয়৷ জল খাওয়াইবার 

| ৪9 
পক্ষে বিশেষ প্রয়ে'জনীয়। মূল্য ১- টাকা। 



তি ্গ্রহারণ, ১৩৯৫ 

অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তাপ উৎপাদন করে এবং বং এই 
দ্ধপ উত্তাপ প্রাপ্ত ইইলে বৃক্ষগণ ফল গ্রসবে প্রবৃত্ত 
হয়। 

৩1 গাছ মুকুলিত হইলে গাছের গোড়ায় জল * 
 দিধার ব্যবস্থা কর! কর্তব্য। গ্রীন্মাধিক্য বশতঃ মাটি 
মীরস হইয়! গেলে মুকুল ঝরিয়। যাইবার বিশেষ 
সম্ভাবন। । পোকা! ধরিয়াও মুকুল শুকাইয়৷ ঝরিয়া 
পড়িতে পারে। গাছের তলায় গু পত্র একত্র 

করিয়। তছুপরি কিঞ্চিৎ গন্ধক গুঁড়া ছড়াইয়৷ পত্রগুলি * 
দগ্ধ করিয়া! ধোৌয়। দিলে মুকুলে পোকা লাগিতে 
পায়না ।] 

চাঁষ।--অনেকে সাধারণতঃ “7111996” এবং 

40৬15520101)” এই ছুইটা কথা যথেচ্ছ ব্যবহার 

করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলেরই জানা উচিত €ষ, 

এই ছুইটী কথার এক অর্থ নহে। বাঞ্গালায় চাষ 
কথাটী উভয় বাক্যার্থে প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 

'[111889 কথার অর্থ শস্তাদি বপনের পূর্বে কোদাল, 
লাঞ্ল দেওয়া প্রভৃতি জমির পাইট। কিন্তু ০01052- 
6০97 কথা দ্বার! বুঝিতে হইবে যে বীজ বপনের পর 

হুইতে জমির আগাছা কুগাছা উত্তোলন প্রভৃতি 
নিড়ানি কোদালি দ্বার কার্কিত মেরামত করিয় 
ফসল রক্ষার উপযোগী আবাদ করা । 

| চিএ 

কোন পত্র প্রেরক লিখিতেছেন যে (োয়াশ 
মাটিতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ দ্বারা বাঁধা কপি বেশ 
ভাল রূপ জদ্মিতে দেখা যায়, কিন্তু সেই জমিতে ফুল 
কপি ভাল রূপ হয়না । তিনি উভয় প্রকার কপিতে 

গোময় ও সরিষার খৈল সার রূপে ব্যবহার করিয়া 
ছিলেন। 

[ইহার ঠিক কি কারণ বহুকাঁলব্যাপী বিশেষ 
_ দ্ধপ পরীক্ষ! না করিলে বল! যায় না। কিন্তু সচরাচর 
দেখা যায় যে, যে কোন স্থানে উপযুক্ত মৃত্তিকাতে 
আবম্তক মত সার প্রয়োগ দ্বার! বাধা কপির আশানু- 

. জ্ূপ ফসল উৎপন্ন কর! যাইতে পারে, কিন্তু ফুল কপি 
অপেক্ষাকৃত রসাএবং ঈষৎ লবণাক্ত জমিতেই উত্তম 
কূপ জগ্মে। কলিকাতায় সঙ্গিহিত ধাপার জমি. 

 লবপাক্ত ও চুকে জল ভূমি বেষ্টিত বলিয়! কগক্চি়, 
রসাও বটে; উক্তস্থানের ফুল কপি অঠিবৃহৎ ও 

দেখিতে সুন্দর হুইয়! থাকে। ] 

অপর এক ব্যক্তি পিখিতেছেন “আপনাদের এসো- 

সিয়েসনের সেক্রেটারি মহা*য়ের পত্রের উত্তরে 
জানিলান যে শালগাম ( 811710) বীট (1392 ), 
গাজর (০811০) প্রহ্থতি মূল সবগ্গী গবাদি 

পশুরও থাছ্ের উপযুক্ত। এ সকল খাদের দ্বারা 
গবাদি পশ্ত পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। এক্ষণে 

আমার জিজ্ঞান্ত এই থে, উক্ত কয়েক প্রকার সবার 
মধ্যে কোনটা সর্বাপেক্গ। গবাদি জন্তর খাগ্ঠোপযুক্ত” ? 

[ শালগম, বীট ও গাজরের মধ্যে শালগমে 

পোষণোপযুক্ত জীর্ণনীয় নারাংশ অতীব কম। কিনস্খু 
ইহার চাষ অতি সহজে এবং সম্তায় হই! থাকে। 
গাজর খাওয়াইলে গবাদি জন্তু অচিরে দুপকায় হয়। 
কিন্তু গাজর চাষ অপেক্ষাকৃত আয়াস সাদ্য। কাটে 

বিশেষতঃ ম্যাঙ্গোল্ড জাতীয় বীটে সর্বাপেক্ষ! শব! 
ও প্রোটিডের মাত্রা অধিক। এই জাতীর বীটের 

ফলনের মাত্রাও অধিক। চাষও শালগম অপেক্ষা 

ব্যয় সাধ্য নহে। বীট কিছুদিন রাখিয়া! দিলেও 
ঠিক থাকে। স্বতরাং বীটই এই তিনটির মধে! 
উৎকৃ্ বলিতে হইবে। 

কষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র দে প্রণীত 

কৃষি গ্রন্থাবলী। 
১। কৃষিক্ষেত্রে(১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২। (২) সবজীবাগ ॥* (৩) ফলকর ॥* 
(৪) মালঞ্চ ১২। (৬) [1550159 01010081169 ১২। 

৬) ৮০৪6০ ০৪16০/91%০ | পুস্তক ভিঃপিঃতে পাঠাই 

কৃষক আফিসে পাওয়৷ যায়। 
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আগ্রহাযণ ১৩১১ । কবক। 

কৃষি-বিজ্ঞানে নবযুগ। 

সার প্রয়োগে জীমির ফসল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা 

সর্কীল দেশে সকল কৃষকই অবগত আছে। কৃষি- 

বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ, খনিজ 

প্রভৃতি নানাবিধ সার আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তৎ 

সমুদয়ের সাহায্যে ইংলও, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি 

দেশের কষকগণ সমপ্রিক পরিমাণে ফনল উৎপাদন 

করিতেছে । কিন্তু আমাদের পাঠকবর্ণ এপধ্যাস্ত বোধ 

হয় মনুষ্য শরীরে টীকা দিবার প্রথার সভার জমি অথবা 

বীজে টীকা দেওয়ার প্রথা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 

জ্ঞাত নহেন। সম্প্রতি আমেরিকার সরকারি 

ক্লষিবিভাগ ছারা এই প্রথা প্রবন্তিত হইয়াছে, 

এবং .ইহ! হইতে যেরূপ আশাতীত সুফল প্রাপ্ত 

হওয়। গিয়াছে, তাহ বিবেচনা করিলে মনে হয় বে, 

কধিকাধ্যে স্বর্গ আবির্ভাবের আর অধিক বিলম্ব 

নাই। 
কি প্রকারে নীঙগ এবং রানি টাকা দেওয়! হয় 

তাহা বুঝিতে হইলে কয়েকটা বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত 
হওয়া আবশ্তক। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে 
অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, উদ্ভিদের 
পরিপুষ্টির জন্ত চারিটি প্রধান উপাদান আবশ্তক। 
১-এনাইট্রোজেন, ২-_ফক্ষরিক এসিড, ৩--পটাশ, 
৪--চুথ। এই কয়েকটার মধ্যে নাইট্রোজনই সর্ব- 
প্রধান। কিন্তু সকল জমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে 
পাঁওয়! যায় না। সাধারণতঃ মৃত্তিকাস্থিত নাইটে 
সমূহ হইতে, অথবা বাযুমণ্ডল হইতে, উত্তিদ সমূহ 
নাইটোজন সংগ্রহ করিয়া থাঝে। কতিপয় বৎসর 
গর্বে জর্মাণ বৈজ্ঞানিক হেল্রিজেল ( £7611115251 ) 

ক বিজ্ঞানে একটা রন তথ) আবি 

করেন। মটর জাতীয় ( [65017717056 ) উত্তিদ 

সমুহের মূলে কতকগুলি গুটিকাকার স্টীতি দৃট হয়। 
এ সমস্ত গুটির সংখ্যা এবং আয়তন যতই বৃদ্ধিগ্রা€্ু 

হয়, বৃক্ষ ততই সতেজে বদ্ধিত হইতে থাকে । হেল- 

রিজেল প্রমাণ করেণ যে, এই প্রকার গুটিযুক্ত মটর . 
জাতীয় গাছ যথেষ্ট পরিমাণে নাইটোজন সংগ্রহ করে। 
এই নাইট্জন বায়ুমণগ্ডল হইতে সংগৃহীত হয়, এবং 

গুটি সমূহের দ্বারাই নাইট্যোজন সংগ্রহ এবং সঞ্চম 

হইয়া থাকে। পরে এই সমস্ত গুটার আন্তবীক্ষণিক 

পরীক্ষা দ্বারা জানতে পারা যায় যে, এতৎসমুদর 

কীটাণু পরিপূর্ণ । যে জমিতে এই কাটার অভাব, 

দেখানে মটর জাভীয় গাছ উত্তমরূপে জন্মাগ্ন না। 
কিন্ত অধিকাংশ মৃত্তিকায় এই কীটাণু অল্প বিস্তর 
মাত্রায় দু হইয়া! থাকে, এবং সেই সমস্ত জমিতে 

মটর জাতীয় গাছ জন্সিলে, উহার! তাহার মুলে 

গুটিক! গ্রস্তত করে এবং বাধুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজন 
সংগ্রহ করিতে থাকে । এই সমস্ত কীটাণু যদিও 

কেবল মটর জাতীয় উদ্ভিদের মূলে দৃষ্ট হয়, তথাপি 

উহার যে আর কোন জাতীয় উদ্ভিদের উপকারে 

আইসে না তাহ! বলিতে পারা যায় মা। কারণ 

উহার! জমিতে এত পধ্যাণ্ড পরিমাণে নাইটেজন 

সঞ্চয় করে যে, মটর জাতীয় ফসলের পর যে ফসলই 
জমিতে রোপণ কর৷ যায়, তাহাই যথেই মাত্রায় বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হয়। 

হেল্রিজেলের পর বৈজ্ঞানিক নবের ৷ ম০৮০). 

মস্তিষ্কে এই ধারণার উদয় হয় যে, উক্ত কীটাণু সমূহ 

কৃত্রিম উপায়ে চাষ করিয়া! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিলে, উহা-. 

দের দ্বারা অনুর্বার মৃত্তিকাঁকে উর্বর করিতে পারা 

যাইবে। এই ধারণার বশবর্তী /হইসা তিনি বছল 
পরিমাণে কীঁটাণুযুক্ত নাইট্রাজিন 40518158177) নামক 

একপ্রকার দ্রব্য গ্রস্ত করেন। জর্মাণি এবং অন্তান্ত 



আহার, ১৩১১, 

দৈশের কক সমূহ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নাই- 
টাজিন ব্যবহার করে। কিন্তু উহা দ্বারা আশানুরূপ 
ফলপ্রাণ্ হুওয়| যায় নাই। আমেরিকার উত্তিদতত্ব- 

বিদ্ ডাক্তার মুর (101. 09918 এ, 1০০1৪) 

নাইটোজিনের দ্বারা সুফল প্রাপ্তি না হওয়ার কারণ 

অনুমন্ধান করিয়া! জানিতে পারেন যে১নবের কীটাণু 
সমূহ অত্যধিক নাইটোজন দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। 
বস্ততঃ নব্ এত অধিক পরিমাণ নাইটেজন সাহায্যে 

উক্ত কাটাপু সমুহের চাষ করিয়াছিলেন যে, উৎপাদিত 

কীটাণু সমূহের আর নাইট্নেজন গ্রহণের আকাঙ্কা 

ছিল না; সুতরাং তদ্থার| কৃষিকার্য্যের কোন উপ- 

কার হয় নাই। এক্ষণে ডাক্তার মুর দেখিলেন যে, 

যদি আহাধ্য নাইট্বোজনের মাত্রা কম করিয়া! দেওয়া 

যায় তাহা! হইলে কীটাণু সমূহ বায়ুমণ্ডল হইতে নাই- 

ট্রোঙ্গন সংগ্রহ করিবে। ডাক্তার মুরের ধারণাই 

সত্য হইল, তাহার কীটাণু সমূহ নবের কাঁটাণু 

অপেঙ্গ! অধিকতর ব্লশালী, স্বাবলম্বনপর এবং নাই- 

টোজন সংগ্রাহক হইল। 

এই সমস্ত কীটাণুর উর্বরত! বুদ্ধি করিবার শক্তি 

অসাধারণ । বিশুদ্ধ বালিতে সারের মাত্র! অত্যন্ত 

অল্প পরিমাণ তাহা! মকলেই অবগত আছেন। 
বালিতে অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে তাহাতে 

আর সারের লেশ মাত্রও থাকে না। ডাক্তার মুর 

নে প্রকার কীটাণুযুক্ত ভ্রাবণ প্রস্তত করিয়াছেন সেই 

প্রকার দ্রাবণে সিক্ত করিয়৷ বীক্গ এরূপ বালিতেও 

পণ করিলে তাহা হইতে যে গাছ উৎপন্ন হয়, তদ্রপ 

গাছ. পর্যযাপ্ত পরিমাণে সারযুক্ত মৃত্তিকাতেও হয় 

না। ম্বুতরাং উক্ত কীটাণুর দ্বারা অচিরে যে 

. বালুকাময় অনুর্বর ক্ষেত্র, শশ্ত-স্তামল-এবং উর্বর হইবে 

তাহ্যতে আর সন্দেহ কি? বস্ততঃ এই নব প্রথায় 
এমার প্রয়োগ সব্দ্ধে কতক গুলি পরীক্ষা হইয়াছে এবং 
হইেছে 1 দুইটি দর্ধাংশে সমভাবাপন্ন জমিতে সীম 

ইং বপন ন করিয়া দেখা যায় যে; যাহাতে কপ মম 
প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহার ফসলের পরিমাণ 
৫৬ মণ ১০ সের) কীটাগু-সার-রিহীন ভূমি খণ্ডের 
ফসলের পরিমাঁণ ৭ মণ ১০ মের। পরীক্ষ। ছারা দেখা 

গিয়াছে যে, কীটাণু সারে, তুলা শতকর! ৪* গুপ, 

গোল আলু ৫* গুণ, গম ৪৬ গুণ, যব ৩০০ গুণ এবং 
সরিষা ৪০ গুণ অধিক ফসল উৎপাদ্দণ করে। জল 

“বায়ুর প্রভেদে এই সারের কার্য্যের তারতম্য হয় না। 

সুতরাং ইহ! যে সর্বদেশে সকল সময়ে ব্যব্ভ্রার 

করিতে পার! যায়, তৎসন্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ 

নাই। : 

_ ডাক্তার মুর কীটাণুর গুণ গ্রতিপাদন করার পর 

উক্ত কাঁটাণু কিরূপে কার্যাতঃ কৃষকের উপকারে 

আসিতে পারে, তাহার উপায় নির্ধারণ করিতে 

অগ্রসর হন। তাহার উদ্ভাবিত উপায় অত্যন্ত সহজ 

এবং অত্যন্ত অজ্ঞ কৃষকের দ্বারাও সহজে অবলম্িত 

হইতে পারে। সরকারী মন্ত্রালয়ে (1.800725601 ) 

কীটাণুষুক্ত দ্রাবণ গ্রস্ত করিবার পর তৃল! অথব|. 
অন্ত কোন প্রকার শোবক পদার্থ দ্বার! উক্ত দ্রাবণ 

শোধিত করিয়া লওয়! হয়। তৎপরে উক্ত তুলা 

অথবা অন্ত পদার্থ উত্তমরূপে শুধীকৃত করিতে হয়। 

কীটাণু-সা'র গ্রহণেচ্ছু কোন কৃষকের নিকট পাঠাই- 

বার সময় উহ! তিনটি প্যাকেটে বিভক্ত করিয়া পাঠান 

হইয়। থাকে । একটীতে পূর্বোক্ত শুষ্ক কীটাণু-বীজ 
এবং অপর দুইটীতে উক্ত বীঙ্গ বৃদ্ধি করিবার উপযোগী 

পদার্থ। তাড়ি প্রস্তত করিবার প্রথা বোধ হয় কেহ 

কেহ অবগত আছেন। ইহাতে ছুইটি ভ্রব্য আবশ্তক 

হয়) ১মতঃ শর্করা যুক্ত রস এবং ২য়তঃ তাড়ীর বীজ। 

এই দুইটীর একটার অভাবে ভাড়ী প্রস্তত হয় ন!। 

তদ্রুপ কোন কীটাণুকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করাইতে হইলে, 
ন্বীটাণুর বীজ যেরূপ আবশ্তক উহ! যাহাতে বৃদ্ধিগ্রাপ্ত 

হয় সেরূপ পদার্থও তেমনই আবশ্যক। তজ্জন্তই 



: পরম খণ্ড ৮ম সংখ্যা । 

কীটাণুর প্যাকেটের সহিত অন্ত ছুইটি পোষক 

পদার্থের প্যাকেট দেওয়ার প্রথা । 

আমর] বর্তমান প্রবন্ধে কীটাণুর জমির উর্ববরত। 

বৃদ্ধি করার প্রণালী স্থলতঃ বর্ণনা করিলাম। কাটাণু- 
তত্ব (09০05110195) চিকিৎসা-শান্তে নবধুগ প্রবর্তন 

করিয়াছে । ইহার সাহায্যে অনেক অসাধ্য রোগ 

এবং ক্ষত আরোগ্য হইতেছে । কৃধি-বিজ্ঞানে 

কীটতঁত্বের প্রভাব এখন অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু কে 

বলিতে পারে যে চিকিৎসা-শান্ত্রের গ্ভায় কৃষি-বিজ্ঞ- 

নেও কীটতত্ব অসাধ্য সাধন না করিবে । এতধিন 

পর্যন্ত কীটাথু কেব্ল বৃক্ষের গোগ উৎপাদন করে 

ইহাই আমর! জ্ঞাত ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতে 

পাওয়া যাইতেছে যে, বৃক্ষের অহিতকারী কীটাণুর 

স্তায় হিতকারী কীটাণুও রহিয়াছে । শেষোক্ত শ্রেণীর 

কাটাণু ফত অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হয় ততই 

কৃষকের মঙ্গল। 

অধুনা আমাদের বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ কৃষির মঙ্গল 

সাধনার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকায় 

কাটাণু সার প্রয়োগে অসাধারণ ফল লাভের সংবাদ 

অনক সন্ত্রস্ত দেশীয় এবং বিদেশীয় পত্রিকায় প্রকাশিত 

আছে। কাটাণু বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান, উভয়ের 

হিযাবে বিবেচনা করিতে গেলে, এতৎ সমুদয় কল্পনা- 

সম্ভৃত বলিয়া! মনে হয় না। সুতরাং এই অত্যাবস্তকীয় 

বিষয় সম্বদ্ধে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান কৃষি বিভাগের 

নিয়মিত কারধ্যের বহিভূততি বলিয়া বোধ হয় না। 

আমর! আশ! করি আমাদের সুযোগ্য ইন্স্পেক্টার 

জেনারেল অচিরে কীটাণু সার সম্বন্ধে বিশেষ অন্থু- 

সন্ধান করিবেন এবং উপযুক্ত বোধ হইলে উহ! 

এতদ্েশে প্রবর্তন করিতে মচেষ্ট হইবেন। 
৮ 6,767 সস 

| ভারতবর্ষীয় “কার্পাস।-_কৃষিজাঁত দ্রব্য সমুহের 

মধ্যে যেরূপ কার্পাস সম্প্রতি নাধাররেণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
রর | রী 

রুষক। 

করা। 

১৭৭. 

করিয়াছে, এরূপ বোধ হয় কোন দ্রব্ই করে নাই। 

পুষা কলেজ কৃষি-ক্ষেত্রে এবং অন্তান্ত পরীক্ষা-ক্ষেত্র 

সমূহে কার্পাসের উন্নতি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরীক্ষা 
হইতেছে । বুলাতে বুটিশ-কটন-গ্রোইং এমো- 

সিয়েসন (1371051-090:017-0105110 25550018- 

6০1.) নামক একটি মমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার 

উদ্দেশ্ত বুটিশ সাঘজ্যের মধ্যে, কার্পাম উত্পাঁদনোপ- 

যোগী সমস্ত দেশেই, উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস উৎপার্ধন 

গামাদের পাঠকবর্ণের মধ্যে অনেকেই বোঁধ 

হয় অবগত আছেন যে, ভাঁক্গতীর কার্পাস লাঙ্কেসায়র 

প্রন্ছতি কার্পাস-বস্্ বয়নের স্থানে অধিক পরিমাণে 

ব্যবহ্থত হয় না। তাহার কারণ এই যে, অন্মদ্েেশীয়. 

কার্পাসের আইশ ছোট এবং বর্ণ তাদৃশ শুত্র নহে। 

পক্ষান্তরে আমেরিকাগাত তুলার আইশ থেমন দীর্ঘ 

তেমনই শুভ্র। এতট্ুপ্ন বিলাতের কারান বস্ত্র 

বয়নের যন্থাদি দীর্ঘ এ ব্যবহার করণেরই উপযোগী । 

তৎসমুদয়ে হৃম্ব সুত্র বয়ন চলে না। এই সমস্ত 

কারণে ইংলগুকে কার্পাসের জন্ত আমেরিকার 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ইহাতে অনেক 
সময় কুফল ফপিননা থাকে । কারণ আমেরিকায় 

তুলার উৎপাদন কল সময়ে সমান হয় না, এবং 

হইলেও তথায় কাপাপ ব্যবসায়ে জুয়াখেলা এত 

অধ্বিক প্রচলন যে, তাহাতে মুল্যের আদৌ স্থির! 
থাকে না। কয়েক বৎসর হইতে ল্যান্কেসায়রের 

তন্কবারগণ এই অন্গবিধা ভোগ করিয়া, যাহাতে 

বৃটিশ সাগাঙ্গের মধ্যেই তাহাদের ব্যবহারোপযোগী 
তুলা উৎপাদন করিতে পারা বায় তছুদেস্টে বদ্ধ 
পরিকর হইয়াছেন । পূর্বোক্ত আসোমিয়েসন সেই 

উদ্যমের ফল। এই বুটিশ-কার্পাস-সমিতি সম্প্রতি 
লর্ড কুর্নকে একটি স্থদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। 

পত্রে অনেক বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি অবগ্ঠ-জ্ঞাতব্য 

বিষয় রহিয়াছে। সমিতির অভিমত যে, প্রধানহঃ ছুইটি . 



কষক। অগ্রহায়ণ, ১৩১: ৰ 

| কারণে ভারতীয় কার্পাস অধোগতি। প্রাপ্ত হইয়াছে | 

১মতঃ ভাল মন্দ জাঁতি বিচার না! করিয়া মিশ্রিত বীজ 

হইতে বৃক্ষ উৎপাদন, ২য়তঃ উৎকৃষ্ট চাষ এবং ক্রমিক 

' নির্বাচনের অভাব। তুলার কল হতেই সাধারণ 

_ লোকে তুলা-বীজ ক্রয় করিয়া থাকে। তথায় বীজ 

আদৌ নির্বাচিত হয় না, স্থৃতরাং উক্ত বীজ হইতে 
উৎপার্দিত গাছ সমূহও মিশ্রিত ভাবাপন্ন হয়। এই 

সমস্ত গ অন্তান্ত অসুবিধা নিরাঁকরণের জন্য সমিতির 

অনুরোধ যে, গবর্ণমেন্ট তুলার উন্নতি নিত, ক
া 

তুল! বিভাগ স্থাপন করেন। এই বিভাগে কতিপয় 

তুলাতত্ববিৎ নিযুক্ত হইবেন এবং তীহার! ভারতবর্ষের 

যাবতীয় স্থানে তুল! চাষের তত্বাবধারণ করিবেন। 

গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাব সম্বন্ধে এখনও কোন মন্তব্য 

প্রকাশ করেন নাই। কি আমদানী, কি রপ্তানি 

উভয় দিকেই তুলা ভারতীয় বাণিজ্যের একটি প্রধান 
উপাদান। ভারতবর্ষে যত বিদেশীয় দ্রব্য আমদানী 

হয় তন্মধ্যে তুল! এবং তুলাজাত দ্রব্য এক তৃতীয়াং- 

শেরও অধিক। গত বৎসর ৩১ কোটি টাকার 

, তুলা এবং তুল! জাত দ্রব্য এতদ্দেশে আমদানি হয়। 

পক্মাস্তরে অস্বাভাবিক হইলেও গত বৎসর তুলার 
রপ্তানি ৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছিল। 
যে দ্রব্যের মোট বাঁণিজ্যের মূল্য ৪০ কোটি টাকারও 

অধিক, তাহার জন্ত গবর্ণমেন্টকে একট স্বতন্ত্র বিভাগ 

স্থাপন, করিতে অন্থুরোধ কর! কিছু অযৌক্তিক নহে। 

শ্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করিবার অবশ্য যথেষ্ট ব্যয় 
রহিয়াছে । কিন্তু বৃটিশ কার্পাস সমিতি বলিতেছেন 

থে, তীহার! আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইত্ডিয়া গ্রভৃতি স্থানের 
. অন্ত যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন, ত্তাহা- 

দের প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহারা ভারতবর্ষের জন্যও 

. তন্্প ব্যয় করিতে প্রস্তত আছেন। এরপ স্থলে 
রঃ গবর্ণমেন্টের সমিতির প্রস্তাবে একবারে বীতন্পৃহ হওয়! 

উচিত নহে।' অবসত ভারতের তুলা চাষের উন্নতিতে 

৬ ৯৮ ৩ স্পা * সপ পাপ ত | সপপি 

এ করিতে না পারে এরূপ নহে। 

সপ পথটি ফিজজছ 

সমিতির যথেষ্ট স্বার্থ বর্তমান রহিয়াছে। কিন্ত 
ভারতে যদি উৎকৃষ্ট জাতীয় তুল উৎপাদিত হয়, তাহা 

হইলে উপযুক্ত চেষ্টা এবং উদ্যম সহায়ে এতদ্দেশেই 
কাপাস-বন্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। সম্যক রূপে 

চেষ্টা করিলে ভারতবীয় তুলাই যে উৎকর্ষ লাভ 

১৯০ সালে সুরাট 

জাতীয় তুলার ল্যাঙ্কেশায়রে যেরূপ কাটতি ছিল, 
'বর্তমান বখসরে তাহার ৯২০০ গুণ অধিক হইয়াঁছে। 
এই কাটতি আমেরিক! জাত তুলার অভাব জনিত 
নহে। ইহার কারণ স্ুুরাট জাতীয় তুলার উৎকর্ষত!। 

আমাদের মনে হয় যে, কার্পাস ব্যবসায়ের উন্নতির 

যদি কোঁন শুভক্ষণ থাকে, তাহা হইলে বর্তমান সময়ই 

সেই শুভক্ষণ। আমাদের সমিতি সমূহ এবং ভূম্বামীগণ 

তুল! ব্যবসায়ের উন্নতির জন্ত বন্ধ পরিকর হউন এবং 

বৃর্টিশ উদ্যমের সহিত তাহাদের উদ্যম সমবেত করুন। 

ভারতীয় কার্পাস ব্যবসায় কালক্রমে সমুচ্চ স্থান 

লাভ কৰিবে। 
সপ 00--া৮ 

বঙ্গীয় কৃষক এবং নিঃম্ব প্রজাবর্গের যাহাতে 

অবস্থা সচ্ছল হয় এবং সঞ্চয়শীলতা বুদ্ধি পায় এরূপ 

ব্যবস্থা আমাদের পোষকত! লাভ করিবে তাহা বলা 

বাহুল্য মাত্র। প্রাথমিক শিক্ষ। বিস্তার এবং পঞ্জাব, 

প্রস্থতি স্থানের খণমগ্ন কৃষককুলকে মহাজনের হাত 

হইতে রক্ষা! করিবার জন্ত আইন প্রণয়নে নিয়শ্রেণীর 

গ্রজারক্ষাকল্পে গভর্ণমেণ্টের শুভ ইচ্ছা! সুচিত হুট- 

যাছে। সম্প্রতি গতর্ণমেপ্ট ডাকবিভাগের সাহায্যে 

শীযুকত এন্, জি, মুখাজ 1.8. 01..5.৩, প্রণীত । 

»১। শর্করা-বিজ্ঞান। -ইক্কু-চাষের নিয়ম, 
আয় ব্যয়, গুড় প্রস্তত প্রণালী এবং বিলান্রী 
উপায়ে শর্কর! প্রস্তত প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত 

আছে। মূল্য * আনা । কৃষক অফিস । 



, ধম খণ্ড ৮ম সংখ]। কৃষক । ১4৯ 
বে আস দল সপ এস শিস তত 

সাধারণকে দশ টাকার কোম্পানীর কাগঞ্জ করিবার ১৪৫৭৯ বর্গমাইল বা ১৩২৯৭৮৬ একার স্থির করেন, 

যে স্থববিধ! প্রদান করিতেছেন তাহাও সদিচ্ছাপ্রহৃত 

সন্দেহ নাই। এই কাগজ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা 

বা বিক্রেতাকে দালালী প্রভৃতি কিছু দিতে হইবে না, 

বা উহা! গভর্ণমেন্টের নিকট গচ্ছিত থাকিলে উহার 

নদের উপর আয়কর লাগিবে না, এই সকল নিয়মে 

সর্বধাংশে লোকহিতকর সন্দেহ নাই। ভবে যে 
কোশ্গানীর কাগজের অনায়াস-লভ্য সামান্য সুদের 
প্রলোভন আমাদের ধনী সম্প্রাদায়ের কাল হইয়াছে, 

পাছে সমাজের নিয়প্তরেও সেই সংক্রামকত। বিস্তৃত 

হইয়া পড়ে এই আমাদের একমাজ আশঙ্কা । 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরে 
স্থপারির চাষ । 

বর্তমান সময়ে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই দ্বীপে 

স্থপারির অধিক চাষ হইয়া থাকে । এই দ্বীপোৎপন 

স্থপারি আস্বাদন, রং, 'আকৃতি ইত্যাদিতে শ্রেষ্ঠতা দশতঃ 

দেশ বিদেশে কিছু অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। এবং 

ইহ1| সাহাবাজপুরি স্থুপারি বলিয়া খ্যাত। মুস্তিক! 

ও জল বায়ুর গুণে ইহ! এই প্রদেশে ভালরূপ জন্মে 

অন্তর ইহার সমতুল্য ফল হইতে দেখা যায় না । 

বরিশাল জেলার অন্ঠান্ত স্থানে, নোয়াখালি, কুমিল্লা, 

যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানেও স্রপারির 

বাগান বিস্তর আছে। 

সাহাবাজপুর জেলা বাখরগঞ্জ বা বরিশ।ল 

মহকুম! ভোলার অন্তর্গত ) মেঘনা ও গঙ্গার মোহা- 

নায় বশ্ুসাগরের ম্লিকটবর্তী দ্বীপ বিশেষ । চতুর্দিকে , 
জল। দক্ষিণে বঙ্গসাগর ও অপর তিন দিকে বড় বড় 
নদী । মেঘনা, ইল্সা, তেঁতুলিয়। গ্ভৃতি নদ নদী দ্বার! 

বেষ্টিত। গভর্ণমেণ্ট গত সার্ভে দ্বাব্লা ইহার পরিমাণ 

এক্ষণে ইহার কিছু কিছু অংশ নদীগর্ভে অনৃপ্ত হইয়) 
গিয়াছে। ইহ! কতদিন হইতে লোকের আবাস যোগ্য 

স্থলে পরিণত হইয়াছে সঠিক বলিবার কোন উপায় 
নাই। নামকরণ সম্বন্ধে এরপ প্রবাদ আছে দিল্লি 

বাদসাহ আকবরের নময় সাহাবাজ খা কুম্ব নামে 

একজন সৈষ্াধ্ঞ্চ এই প্রদেশ বশীভূত করিতে 

আসেন। তাহার নামানুলারে সাহাবাজপুর বলিয়া 

খ্যাত হয়। কেহ কেহ অন্ত কারণও নির্দেশ 

করেন। 

" অধিবানী অধিকাংশ মুসলমান । নিয়শ্রেণীর 

হিন্টুও মধ্যে মধ্যে অন বিস্তর আছে-_জলবায়ু বেশ 

স্বাস্থ্যকর, তবে অধিক লোপ! বলিয়৷ কাহারও কাহারও 

পক্ষে অনহা হয়। শব গ্রীম্ম উভয়ের প্রথর তানাই। বড় 

নদীর ও সমুদ্রের নিকটবন্তী থাকার বায়ু সতত আর 

থাকে । জমি মমতল বলা যাঁয়, মধ্যভাগে কিছু নিয়। 

থাল ও বিলে জোয়ার ভাটার জলে হাস বৃদ্ধি হইয়া 

থাকে, তজ্জন্ত ধান্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 

অনাবুষ্ট বণতঃ অন্ত দেশের গ্ভায় একেবারে অজন্মা 

হয় না। জোয়ারের জলে অনেক পরিমাণে সেই 
কাষ্য চাঁলাইয় দেয়। 

এদেশে চাউল, লঙ্গা! মরিচ, সুপারি, নারিকেল, 

তিগি, মুগ প্রস্থতি প্রধান পণ্যদ্রব্য। লুপারির 

কারবারের জন্ত দৌলত খা! বন্দরটা প্রসিদ্ধ। এখানে 

মহাজনদিগের কয়েকটা আড়ত আছে, তাহার! অধি- 

বাশীদিগের নিকট সুপারি খরিদ করিয়া দেশ বিদেশে 

চালান দিয় থাকে। আুপারিতে বহির্বাণিজ্য না 

থাকিলেও অন্তর্বাণিজ্য নিতান্ত সামান্ত নহে। বঙ্গ- 
দেশের ও ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই পানের সঙ্গে 

ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, এমন, কি কোন 
গৃহস্থের ইহা না হইলে চলে না-__ইহাপ্ধ রস কটু, 

_কষায় ও ইহা লাল! নিঃসরণ ক্রাইয়! পরিপাক 



অগহায়ণ, ১৩১১, 

শি ইহ! আর অনেক ক্রিয়ার সাহায্য করো | 

কাজে লাগে--কষে চামড়া পাট করিবার উত্তম 

উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে । সুপারি ভন্ম অন্যান্ত 

খষধ সহ দত্ত রোগে ব্যবহৃত হম হিন্দুদিগের 
মঙ্গলানুষ্ঠান মাত্রেই ইহার ব্যবহার আছে। 
নে যাহা হউক, আমাদের দেশে স্পারি যে পরিমাণে 

হইতে বিস্তর সুপারি জাহাজে আমদানি হইয়! থাকে, 
ইহাকে সাধারণতঃ জাহাঁজি স্থপারি বলে। অনেক 

বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও ইহার দূর কিছু সুলভ হওয়াতে 
অনেক কাটুতি আছে। এদেশে অধিকতর আবাদ 

হইতে থাকিলে এবং দরে কিছু সস্তা পাইলে, বিদে- 

শীয় আমদানি অনেক কমিয়া যাইতে পারে। স্থতরাং 

দেশের পয়স! বিদেশে যাইবার পথ সঞ্কুচত হইতে 

পারে । বৎসর বৎসর অনেক টাকার সুপারি 

সীমান্ত গ্রদেশে রধ্ানি হইয়া থাকে; তন্মধ্যে 

নেপাল, ভূটান, রেঙ্গুন প্রভৃতি প্রধান । সমুদ্রের উপ- 

কুলবর্তী স্থান সমূহ নারিকেল, সুপারি, তাল ইত্যাদি 
উৎপাদনে বিশেষ অনুকুল । লোণা আবহাওয়া ও 

সমুদ্রের বালুক মিশ্রিত জমিতে এই বৃক্ষনকল 
সতেজভাবে বর্ধিত হয় ও অধিক ফল প্রসব করে। 

যত সমুদ্রের তীরভূমি হইতে উচ্চদিকে যাওয়া যাঁয়, 

ততই ইহার সংখ্যা অল্প দেখিতে পাওয়! যার। 

নারিকেল ৩০০* হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে দশ 
বৎসরে ২ হাতের অধিক উচ্চ হয় না। পট।শ ও 

ফক্ষরিক এপিডের ভাগ মিশ্রিত দোক্ধাণ মাটি এই 

সকল গাছের পক্ষে বিশেষ হিতকর। দেশায় লোকে 

উন্প সার জমিতে দেওয়ার জন্ত বাগান তৈয়ার 

করিবার পূর্বে মাদার গাছ (277 0011108 170158 ) 

রোপণ, করিয়া থাকে। ২৩ বৎসরের মধ্যে চারা 
ৰা ভুলের ফুলম বড় হইয়া! উঠে এবং বিগলিত পত্র 

উর সাররূপে পরিণত হইয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি 

করে ও নিয় চারা- বাগান দিদিকে প্রথর বৌদ্রতাপ 

হইতে রক্ষা করে। এই গাছ অভাবে কোন বাগানই 
ভালরূপ হয় না, হইলেও বুক্ষ সকল তত সতেজ হয় 

না। ইহ্তাহা্দের বহু শতাব্দীর ভূয়োঃদর্শনের ফল 
ও লক্ষ লক্ষ লোকের নিত্য পরীক্ষাসিদ্ধ। অন্য কোন 

ূ রা সার এ পর্যন্ত কেহ ব্যবহার করে নাই। 
উৎপন্ন হয় তাহাতে সমস্ত অভাব পুরণ হয় না, বিদেশ মি বিবেচনা] করি, যদি কেহ চা কফি গ্রভৃতির 

চটী গ্রচুর মুলপনের ও বিশেষ পবিদ্থা 

বুদ্ধির প্রয়োজন ) না কিয়! দেশ প্রচলিত 

ফল ফুলের আবাদ করেন, তবে অন্নায়ামে সমধিক 

ফল পাইতে পারেন এবং সচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহাঁর্থ 

অর্থ সঞ্চয়ের অভ্রানস্ত পথ সকণ উন্মুক্ত হইতে পারে। 

ছঃখের বিষয় এগুলি এখনও আমাদের মনে স্থান 

পায় না। | 
সাহাবাজপুরে সুপারির আবাদ করিতে গেলে 

হীথমতঃ কোন জমিদার বা! তালুকদার অথবা 

তন্নিয়গ্থ কোন জোতদারের নিকট জমি বন্দোবস্ত 

করিয়া লইতে হয়। জমির খাজনাঁর হার অন্ুযাঁয়ী 

ও লাভের উচ্চতা নিয্নতায় জমির দর বা মূল্য স্থির 

হম । সচরাচর জমিতে যে লাভ হয় তাহার দশগুণ 

অধিক দামেই ক্রয় বিক্রয় কার্ধ্য হয় স্থান বিশেষে 

ইহার ব্যতিক্রম আছে এবংস্ঘটনাক্রমে খুব কমে ঝা 
উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। বাগান করিবার উপযুক্ত 

এক কড়া জমির খাগন। ॥* হইতে ৪০ পর্যন্ত দর 

দেখ! যায় এবং ১৪।১৫ টাকা দরে ধিক্রয় হইতে 
পারে। কড়া এদেশের প্রচলিত মাপ। ৮ ভাতে 

এক নল, এই নলের ৬ নল ধৈর্ধ্য ও ৪ নল প্রস্থ 

জমিতে এক কড়। হয় এইরূপ ৮ কড়ায় বা ২০ 

গণ্ডায় এক কানি হয়। বিঘার মাপে প্রায় ১৯ 

রুষিদর্শন-__সাইরেণসেষ্টর কলেজের পরীক্ষোভীণ, 
কৃষিতব্ববিদ, বঙ্গবানী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 
জিঃ সি বন্থু এম, এ প্রণীত মূল্য ॥০| কৃষক অফিস। : 



এম খও। ৮ম সংখ্যা । 

বিঘা-৪ কাঠ! ৬ একার পরিমাণ স্থান হইবে। শম্ছু- 

সন্ধান করির়! জান! গিয়াছে যে, এ অঞ্চলে পতিত 

জমি আদৌ নাই, তবে খুব ভিতর দিকে গেলে 

অথাৎ বললাগরের নিকটবর্তী স্থান সমূহে অল্প খাজ- 
নায় এখনও বিস্তর জমি পাওয়া! যাইতে পারে; কিন্ত 

ভোলার নিকটবর্তী স্থানে জমির দর অত্যন্ত বেশী; 

অপিচ চারিদিকে যে নদ ও নদী আাছে তাঠান্তে 

বিস্তুর ছোট বড় চর আছে, কোনটী খু পুরাতন 
আবার কোনটা নৃতন হইয়াছে মাত্র। ইহার মধ্যে 

কতকগুলিতে মন্থুষোর আবাসস্থল হইয়াছে ও কতক- 

শুলিতে অস্থায়ীভাবে লোক থাকিয়1 ক্লুষিকার্য করে) 

এই সকল চর গভর্ণমেন্টের খাস মহল ও কোর্ট 9৫ 
শয়ার্ডের তত্বাবধানে রহিয়াছে । মধ্যে মধ্যে এই 

সকল স্থানেও বিস্তর জমি বন্দোবস্ত হইয়া! থাকে । 

ধাগান করিবার পুর্বে, অগ্রে বাটীর নিকট অল্প 

ছারাধুক্ত কোন পছনামত স্থানে কিছু সার (গোবর, 

গচাপাতা ইত্যাদি ) দিয়া চারা তুলিবার জমি গ্রাস্তত 
করিবে । কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে যখন গাছে ফল 

স্পপকক হয়, তখন কতকগুলি আবশ্ঠকমত স্ুপন্ক বড় 

পরিপুষ্ট ত্বক সমেত সুপারি বাছিয়া লইবে। যে গাছ 

হইতৈ ফল লইবে তাহা যেন খুব চারা বা! বৃদ্ধ গাছ 

না হয়, এবং ফলগুলি ন! শুকাইয়! যায়, এজূপে ফল 

২ হঞ্চ নীচে উদ্ধদিকে ন্মুখ রাখিয়া বপন করিবে। 

এইরূপে তিন ইঞ্চ অন্তর তাহাদিগকে পুতিবে। 

দেখিও যেন সেস্থানে কোন জল জমিতে ন। পায়। 

গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া প্রৃতি জন্তর হস্ত হইতে 

রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে কাটার বেড়া দিয়া 
রাখিবে। বেশী রৌদ্র বা উত্তাপ পাইলে চার! 

অস্কুরিত হইয়া নষ্ট হইয়া! যাইতে পারে। তজ্জন্ত 

দিবভাগে শুষণ্তৃণ গত্রার্দির বারা আচ্ছাদন করিয়! 

ঝাখিবে। এই স্থপারি বৈশাখ জ্যৈঠ মাসে বৃষ্টির 

জল পাইয়া অস্কুরিত হইতে থাকিবে। 
৪৬ 

এ সময় রাতে; ডো পায় তাহার উপ 
করিয়া দিবে । ছুই এক বৎসরেই চারাগুলি বাগানে. 
রোপণ করিবার উপযুক্ত হয়। উঠাইবার সমক্ কিছু 
মাটির চাপ সহ অন্যত্র লইয়া যাইবে। যেন শিকড়- 
গুলি বেশী পঁছনন না হয় তত প্রতি দৃষ্টি রাধিবে। বড়: 
চারাগুলি উঠাইবার সময় বিশেষ ফর লওয়! আবগ্তক। 
ডাল পাতা যে দিকে যে ভাবে ছিল বসাইবার সময় 
সেইমত করিয়। বগাইবে। আর বাগানের, মধ্যে 
জঙ্গল ন| থাকে, চারার চতুর্দিক বেশ পরিষ্কার 
রাখিবে। গাছ ঠিক সোজা করিয়া পুতিবে বাঁকা 
বা একপাশে হেলিয়া নাথাকে। বড় চারা অনেক 
মারা যায় বলিয়া ছোট চার! এক বৎসর পর রোপণ 
করাই শ্রেয়। মাধারণতঃ ল্যেষ্ঠ আযাঢ় অথবা আবখবিন 
মাসেই চার! হাপর হইতে বাগানে বসান হয়। চারি 
হাত অন্তর এক একটা গাছ দিলে বাগান সু্গররূপ 
সজ্জিত হয়। কেহ কেহ অধিক কাছে কাছে রোপণ 
করে ইহাতে গাছ হর্বল হুইয়! পড়ে ও ফল কম 

ধরে। | 

নুতন বাগিচায় প্রথম বৎসর মাদারগাছ রোপণ 
করিবে । ডাল খও্ খণ্ড করিয়া! পুতিলেই লাগি 
যায়। কেহ কেহ পচাপাতা প্রভৃতি অন্ত সার দিয় 
জমি অরধকতর উর্ধ্বর করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এই 
মাদার গাছ বড় হইলে যেপাতা। ঝরিয়! পড়ে বর্ষা- 
কালে তাহা পচিয়া জমিকে উর্বর করে। চারিদিকে 

মাটি কাটিয়া আইল বাধিয়া দিবে এবং জমি বি: 
নিচু থাকিলে মাটি ফেলিয়া উচ্চ করিবে। বাগানে. 
অধিক জল জমিলে গাছ ন হইয়! যাইতে পারে, 
একারণ যাহাতে জল মরিয়! যায়, এরূপ নালা 
করিয়া দিবে। চারা রোপণ করিয়! বর্যাকাল অস্তে 

ভা আশ্বিন মাসে এক একবার'বন জঙ্গল পরিষ্কার 
করিয়া দিবে এবং মাদার গাছ বড় হ্ইয়! সুপারি গাছ .. 
বড় হুইবার পক্ষে বাধা প্রদান করিতে খাকিলে, “ € 



ক নে হজ আর কোন পাইটের বিশেষ : 

ৃ কর হয়না। 
জমি উত্তম হইলে ৫1৬ বৎসর মধ্যে বড় হুইয়! 

চোমর: করে, অর্থাৎ ফল ধরিতে পাকে । মাঘ ফাল্গুন 

'চোমর করিবার সময়। এক কাজ ২1৩ মাঈ মধ্যে সম্পন্ন 
হয়। চোমরে ফল ও ফুল এক সময়ে ধরে, ফল 

' চোমরের গোড়ার দিকেও ফুল অগ্রভাগে থাকে । এই 
উভদ্নটি প্রথম অবস্থায় একটী আবরণ দ্বারা আচ্ছা" 

দিত থাকে। চলিত ভাষায় ইহাকে খোল বা বাইল 

বলে। উচ্ছা পাকিয়! পড়িলে ফল ও ফুল দৃষ্ট হয় ফুল 
বেশী দিন থাকিলে বরিয়া পড়ে। ফল অন্ন অল্লে 

বর্ধিত হইতে থাকে। 
তন্গণ করে। তজ্জন্ত উগ্চানস্বামীকে সময়ে সময়ে 
কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। পক্ক সুপারি, গাছ হইতে 
.পাড়িয! একস্থানে স্তপাকারে রাখা হয়, গাছ প্রতি গড়ে 
৩১৪ পণ সুপারি হুইয়৷ থাকে। গণনা রুরিলে প্রায় 
৩1৪ শত হইবে, তাহার ওজন ও।৪ সেরের কম নহে। 

লুপারি স্ত,পাকারে রাখিলে কিছুদিন পর ভাপিয়! উঠে, 
খন এই ভাপিভ সুপারি রৌদ্রে দেওয়। হয়। 

ক্জকাইতে গ্রায় একমাস সময় লাগে। এই স্ত.পের 

' গ্রাতি হাঞ্জারে ২।৩টি কীচ! সুপারি বাহির হয়, সেই 
কচ স্থুপারির উপরের সবুজ বর্ণ ত্বক বাটি ঝ 

-কাটারি দ্বারা ফেলয়! ২০২৫ দিবস লে ভিজাইয়া 
পরে রৌদ্রে শুকাইলে দেখিতে লাল রং বিশিষ্ট হয় 

:সু্জাকেই মগাই সুপারি কহে 3 মগের! এইরূপ সুপারি 
. প্রস্তুত করিয়। ব্যবহার করে। অপর ন্মপারি গুকা- 
. ইয়া বাকল সহ রাখিলে গোট ন্পারি কহে ও বাকল 
.কেলিয়৷ দিলে তাহাকে চাটা সুপারি কহে। বাকল 

ফেলিবার সময় ছুই : একটা বাকল ভালনপ উঠে না, 
তখন তাহাকে হয় আবার রৌদ্রে গুকাইতে হয়, না 
টা বুঝে খ ধন ভিজাইতে হয,তখন তাহার বাকল 

২০২২ টাকা ব্যয় হইয়। থাকে। 

এই সময় বাছুড়ে ইহার রস 

' কাজে লাগে উহার কোন্নু 

১ অগ্রহারণ, 3৩৮, 
আমারে 

এক কড়া প্রমিতে বাগিচ। তৈয়ার, করিতে 

৬৭ বংসর পধ্যন্ত 

কোন আয় হয় না ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে ২৩ 

বদরের মধ সমস্ত বায় পুরণ হইয়। লাভ হইতে 

থাকে । বংসর বৎমর এক কড়া জমি হইতে প্রান 

৭৮ টাক আয় হইতে পারে । ভালরূপ ফসল জন্মিলে 

ভাধিকও হয়, প্রতিবৎসর ফসল সমান জন্মে না, কোন 

বার বেশী কোন বার কিছু কম হইতে দেখা যায়। . 
একেবারে অজন্ম। হওয়ার কথ! শুনা যায় ন।-_নাঁর- 
কেল গাছের বিস্তর শক্র আছে, ইহাতে তত অনিষ্টের 

আশঙ্কা কিছু নাই, এজন্ত লোকে ইহার চাষ অধিকতর 
পছন্দ করে, আর একটা বিশেষ কারণ এই যে, একটা! 
নারিকেল গাছে যতদূর স্থান ব্যাপিয়৷ থাকে সেইখানে 

৮1১০টা! সুপারি গাছ অনায়াসে হইতে পারে। একটা 

না।রকেল গাছে ১০০১৪০ট। ফল ধরিতে দেখ! যাগ 

তাহার মুপ্য ১১ কি ২২ হইতে পারে। প্রতি কড়ায় 
ছয়টা গাছ ধরিয়! হিলাব করিলে বাৎসরিক ৫1৬ 

টক! বেশী আয় হয় না, কারণ ইহার মধ্যে অনেক 
গাছ বাদ যায় আর অনেকহ ইন্দুর, পোক! প্রভৃতির 

উপদ্রব বশতঃ ভালরূপ হয় না। সে যাহা-হউক 

নারিকেলও এতদেশে ভালরূপ হয়। এবং একটা 

মন্দ আওলাত নহে। নারিকেল বৃক্ষ আমাদের বিস্তর 
ংশই বৃথা নষ্ট হয় ন|। 

সরল কৃষি-বিজ্ঞান। 

বঙ্গীয় কষিবিভাগের আঃ ডিরেক্টর শ্রযুক্ত এন্ 
লি, সুখাজী, 1.5.) 117২.8405 ৪ 5০৪৪০ প্রণীত 

ভারতীয় কৃষিসধন্ধে একথা।ন অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক। 
কৃষিশিক্ষার্থী  ছাত্রদিগের ও ধাহাদের চাষ আবার্দ 
আছে তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োন্রনীয়, মূল্য ১২। .. 

"(শিদ্রই প্রকাশিত হইবে .এখন হইতে গ্রাহকদিগের 
নাম রেজিষ্টারী কর! হইতেছে) তি ৪ আঙ্কব* 
দন করুন। . " .... ক বর: 



হ্গ ০ যি সং খা ॥ 
ডর শি 8788 ৬: টি ৩ 

ূ ধতত 

আশ 2 র্ 

জা গাছ অতি বিরল, উহার কাও পাতা রস 
 €ছাবড়। সকলই একটা না৷ একট! উপকারে আসিয়া 

থাকে । নারিকেল হইতে তৈল, মোম, চিনি, মাখন 
পাওয়। ধায়। 

লঙ্কাদীপে ও মালাবার উপকূলে লক্ষ লক্ষ নারি- 

কেল বাগান আছে। সাহেবের! ডহার বিস্তৃত ব্যবসায় 

ও চাষ দ্বারা প্রচুর. অথোপাজ্জন করিয়া থাকেন। 

প্রতি বংসর লঞ্চ লক্ষ টাকার কোপরা এমেরিকায় 
চালান” হুইয়। থাকে। কোপরা ছুই রকম-_-এক 
স্বাভাবিক ও. আর এক প্রকার কৃত্রিম। প্রথম 

গ্রকার গাছে আপন! হইতে নারিকেলের ভিতরে শাশ 

শু হহয়। মাল। হইতে পৃথক অবস্থায় থাকে। ২য় 

উহ! অগ্নির উত্ভাপে শুফ করিয়া লওয়! হুয়। তাহাতে 

ভিতরের শাঁশ সম্কুচিত হইয়া পৃথক হুইয়৷ পড়ে। 
সাহেবের নারিকেল বাগানের আয়কে ব্যাঙ্কে টাক 

রাখার স্ায় নিরাপদ বিবেচনা করেন। কোম্পানি 
কাগজের সুদ ৪।৫ টাকার অধিক নহে, কিন্তু বাগানে 

তাহার ১০1২০ গুণ পরিমাণ আয় হইতে পারে। সে 

যাহা হউক্ লোকে এদেশে স্থুপারি বাগান অপেক্ষা- 

কৃত স্বল্নব্যয় ও পরিশ্রমে প্রস্তত হয় বলিয়া, নারিকেলের 

প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেয় না। প্রত্যেক স্পারি 

বাগানের চারিপার্থে আম কাটাল নারিকেল প্রভৃতি 
গাছ দিয়া খাকে। এবং পুক্চরিণীর চারিদিকে নারিকেল 

প্লোপিণ করে। প্রতি বৎসর অনেক নারিকেল ঢাকা 

ওচট্গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানি হইয়া! থাকে। 

সুপারি গাছের অন্যান্য ব্যবহার । 
ফল ব্যতীত গাছ ও অন্ান্ত অংশ অনেক কাজে 

লাগান যায়, পাকা গাছ দ্বারা সাধারণ লোঁকে ঘরের 

খুঁটী ও মাচ! ইত্যাদি গ্রস্তত করে, বাশের দ্বারা যে 
যে কাজ হয় ইহাঁকেও সেইপ্রকার বাবহার কর! হয় ১ 

-শুকনা ডাল পাতা হবার রম্ধনকাধ্য চলিতে পারে, 

বাটার চতুর্দিকে প্রাচীর দেওয়ার জন্ত ইহা! সকলে 

দ্বারা 

স্থপারির বাইলের পাভা বিস্তর ব্যবহার করে। 

উপরকার মস্থণ অংশটুকু দ্বারা চুরুট ধাধা যায়, বশীর 

লোকে এ কাধ্যের জন্ত উহা খুব বেশী মুল্য দিয়া 
লয়। সচরাচর %০১ *%৯* হিঃ পের ধিক্রত্ন হয়। 

ছোট ছোট খালে পারাপারের গন্য সুপারি গাছ 

সাঁকে। বা পুল নির্মাণ করিয়! থাকে। 

তাহার উপর দিয়া ছুই একজন করিক্পা লোক, 

যাতায়াত করিতে পারে । একবার ধড্ব ও পরিশ্রম 

করিয়া বাগান সজ্জিত করিতে পারিলে তাহার উৎপন্ন 
ফল দ্বার! পুল্র পৌল্রাদিক্রমে অনায়াে সম্মানের 

লহিত জীবিকানির্বাহ করিতে পারেন ।-_ক্রমশঃ-- 

গোলাপ প্রসঙ্গ । 

(৪ 9) 

বাঙ্গালায় চোক-কলম করিবার বড় একট! চলন 

নাই--তাহার একটী কারণ আছে। তথায় সচরা- 

চর চোক-কলম করিয়া সাফল্য লাভ হয় না-- 

শতকরা বহুসংখ্যক গাছ মরিয়া যায়। এবখিধায় 

তথায় জোড় ও দাখ! কলমের প্রচলন অধিক । কিন্তু 

বেহার, উত্তর-পশ্চিম প্রভৃতি প্রদেশ সমুহের আব- 

হাওয়া চোৌঁক-কলমের পক্ষে বড়ই অনুকূল, এজন্য এ 

মকল দেশে চৌক-কলম করিয়! প্রা লোকে নিক্ষল 

হয় না। তবে ইতর শ্রেণীর লোকদিগের মনে কেমন 

একটা! সংস্কার আছে যে, যে চোঁক-কলম বাঁধে, সে 

অন্ধ হইয়া যাঁয়। এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়া! 
লোকে চোক বসাইয়া কলম উৎপন্ন করিতে 

চাহে না। 

চৈত্র, বৈশাখ ও ন্যৈষ্ঠ এই তিন মাস মেিনী 

যখন আত্প-তাপে বিদগ্বীতৃত হইত থাকে, তখনই 
কেবল চোক-কলম করিবার বিশেষ অগ্গবিধা হয়, 

নতুব। অপর সকল সময়েই চোক“কলম করা যাইতে, 
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পারে, কিন্ত মাঘ ও ফাল্গুন মাস উপযুক্ত সময়। 
. বসন্তের প্রারস্তে গোলাপ গাছ অপরাপর গাছের গ্ঠায় 
-হন্ধিতোম্মুখ হয়, এবং তার ₹ল অপেক্গারুত সচল 
ও তরল হয়। এই দুই কারখে “জয়ঘ-ট1তে” চোক 

_ শীগ্রই সল্মিলিত হুইয়। ধার । বর্যাকালে চোঁক-কলম 

কফরিলে কোন কোন স্থলে চারার বিদীর্ণস্থল কিন্বা 

চোক পচিয়া গ্রিয়। থাকে ।-_-শীতকালে চোক-কলম 

করিতে গেলে চার! গাছের শাখা বা দণ্ডের বিদারিত 

স্থানের ছাল কাষ্ঠ হইতে বিচলিত করিতে বা! আলগা 
করিতে অন্ুবিধা হয়। এই সময়ে গাছের ছাল 

কাষ্টেবু. সহিত সংলগ্ন হইয়া! থাকে, সুতরাং কাষ্ঠ 

হইতে ছালকে স্বতন্ত্র করিতে ছাল ছঁড়িয়৷ 'ায়, 

অগ্তদিকে শীতের প্রাহুভাব বশতঃ বুক্ষ মধ্যস্থিত রস 

ঘন থাকে বণিয়! চারাগাছের সহিত “চোক, সম্মিলিত 

হইতে কালবিলম্ব ঘটে । 

চোক-কলম দ্বারা চারাগাঁছ উৎপন্ন করিবার জন্য 

জায়ঘণ্টী'র আবশ্বক হয়। যথানিয়মে “জয়ঘণ্টশী, 

চারা উৎপন্ন ক'রয়! চারাটাকে গামলার কিন্ত! উদ্চ।- 

নের নির্দিই স্থানে রোপণ করিতে হয়। রোপণ 

করিখার গরে একনাম মধ্যেই উহা আপন স্থানে 

লাগিয়া যায়। এক্ষণে উহার দণ্ডে তীক্ষু টা 

সাহায্যে লা ভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ এক 

দাগ দিতে হয়। এরূপ নতর্কতার সহিত দাগ রর 

হইবে যে, কেবল ছালে গভীররূপে দাগ গড়ে এবং 

ছালের নিযস্থিত কাষ্ঠে বিশেষ আঘাত ন| লাগে। 
চোক-কলম কবিখার জন্ত এক প্রকারের বিশেষ ছুরী 
কিনিতে পাওয়া যায়।, তাহার নাম বাড়িং নাইফ 

((859176 10)1ভি )1 এই ছুরীর বিশেষত্ব এই যে, 
ইহার বাট অতিশয় পাতলা হইয়া থাকে এবং তনগি- 

 বন্ধান এই 'অংখের শেষা গ্রভাগ 'জয়ঘণ্ট 1”র পাগের, 

অগে প্রবিষ্ট করিয়া! দিলে, কাষ্ঠ হইতে ছাল ফাক 

যা যার ॥, অতঃপর এই ছালের মধ্যে ধারত। সহ্- 

কারে তোরটা প্রবিষ্ট নিন দিয়া, 

_ অগ্রঙ্গারণ। ১৩১১ 
হি স্্িক ৬৩2৪ পি রা তি 

মণ, পাট: বি 

কদলী হুত্র গুচ্ছ ছারা অনতিদৃঢপূপে বাধিয়! দিতে 
হয়| বল! বাহুল্য যে ঠিক চোকটী বদ্ধন-গুচ্ছ 

দ্বারা আবদ্ধ না হয়। জয়ঘণ্টীর তিন পার্ে এক 

একটী চোক বদাইলে ভবিষ্যতে গাছ বেশ বিস্তৃত 

হইয়া উঠে । 

চোক বসাইবার অগ্রে যে গাছের চোক বসাইতে 

হইবে, সেই গাছের অদ্ধ পরিপক্ক অংশ হইতে একটী 

নুপুষ্ট চোক ছুরীকা দ্বারা কাটিয়৷ লইতে হইবে। 

চোঁক উত্তোলন কালে ছুইটী বিষয়ের প্রতি ল্ঙ্গ্য 

রাখা উচিত,--১ম, চোকের উপরি ও নিয় অংশে 

অন্ততঃ অর্ধ ইঞ্চ পরিমিত যেন ছাল থাকে ও তাহা 

কোনরূপে না আগ্াতগ্রাণ্ড হয় ;--২য়, চোক-সম-. 

স্বিত ছালে অন্ততঃ একনুত্রহ্থবল কান্ঠ যেন থাকে। 
চোৌকবিশিষ্ট ছালের তলদেশে যে কাষ্ঠাংশ থাকে, 

ছাল হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া ফেলিলে চলে, 

কিন্তু সকলে ইহা স্থশৃঙ্খলে নির্বাহ করিতে পারে না, 

ফগতঃ চোকে আঘাত লাগে-চোক জখম হয়। 

চোক-কলম করিবার সমগ্র কাজটী অতি শুক্র এজন্য 

ইহাতে সিদ্ধহস্তের প্রয়োজন । | 

চোক বসাইবার জন্য চারাগাছের দণ্ডের গান্রে 

উপর হইতে নিয্ভাগে সরল ধাগ দিবার কথা ঝলি- 
য়াছি। এইরূপ পরল বিধারিত স্থানে চোক বসাইতে 

অনেকে সক্ষম হয়েন না) এই কারণে সরল দাগের 
উপরাংশে প্রস্থভাগে আর একটী দাগ দিলে, 

সময়-নিরপণ-তালিকা | 
(সবজী ও মরন্ুমী ফুলের বীজ বপনের) 

ই্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েমন হইতে প্রকাশিত। 
মূল্য এক আনা । দেড় আনার এ টিকিট 

পাঠাইলে পাইবেন। - 

মে্রগণ ও ৫২ টাক! মুল্যের বীর ও গ্রাহ্গণ 
বিন। মুল্যে মা | 
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, বিবী্ণাংশে অতি পর চো প্র করিতে পারা 
যায়। 

চোক কলম দ্বার নান! আকারের গাছ তৈয়ার 

করিতে পার! যায়। এক-দও বা কাষ্ঠবিশিষ্ট গাছ 

উৎপন্ন করিতে হইলে, একটা 'জয়ঘণ্টশী'কে স্থারীরূপে 

জমিতে হউক বা গামলায় হউক রোপণ করিয়া, উহার 

একটামাত্র কাওকে উর্ধদিকে সরলভাবে রাখি 
বদ্ধিত করিতে হইবে। গাছের গোড়া হইতে কিন্বা*্ 

কাচ্গুর গাত্রদেশ হইতে যে সকল শাখা নির্গত হইবে, 
তাহাদিগকে একবারে ভাঙ্গিয় দিতে হইবে । অতঃ- 

পর সেই বিশেষ কাগুটী তিন কিন্বা! চারি ফুট উচ্চ 

হইয়া উঠিলে, কাণ্ডের উপরিভাগে তিনদিকে তিনটা 

যথানিয়মে চোক বসাইয়! দিতে হয়। কাণ্ডের স্থুলত। 
অনুসারে তিন, চারি বা পাচটা চোঁক বসাইতে পার! 

যাপন । চোকগুলিকে কাণ্ডের পার্খে সমশ্রেণীতে বসাই- 

বার স্থান না হইলে, ঈষৎ নিয়োচ্চ করিয়! দিলে ক্ষতি 
নাই। এইরূপে যে গাছ উৎপন্ন হয়, তাহাকে দীড়। 

(90705£9) গাছ কহে। দীড়া গাছ উৎপন্ন করি- 
বার জন্ত যে চোক ব্যবহার করিতে হইবে তাহা লতা- 

নিয়! ০11075105) অথবা নতশীল (019018) প্রকৃ- 

তির গাছ হইলে ভাল হয়। ঈদৃশ জাতীয় গোলাপের 
শাখা সকল নুদীর্ঘ হয় ও ঝুলিয়া! পড়ে, সুতরাং 

ঈাড়া-গাছে ইহাদের চোক বসাইলে, উহা! হইতে 

শাখার উদ্ভব হইয়া, সেই দীর্ঘ শাখা সকল যখন 

ঝুলিয়া পড়িবে এবং তাহাতে ফুল প্রশ্ম,টিত হইবে, 

তখন গাছের সৌন্দর্ধ্য বড় “প্রীতি প্রদ হইয়। থাকে। 

“টা” ও “নয়সেট' জাতীয় গোলাপ এজন্ত প্রশস্ত। 

উদ্ানস্বামী ইচ্ছা করিলে দাড়া-গাছের মূলকাগ্ড 

একটীর পরিবর্তে তিন, চারি ব৷ পাচটা করিতে 

পারেন, কিন্ত এরপ স্থলে প্রত্যেক কাণ্ডে একটা 
করিষাী চোক বসান উচিত এবং সেই সকল চোক, 

প্রত্যেক কাণ্ডের বহির্দেশে সংযুক্ত করিতে হইবে, 

৪৭ 

কারণ. ভিরাংশে বনাইলে শাখা সকল পরস্পর 
বিজড়িত হইয়! গাছের শোভ! নষ্ট করে এবং পরম্পরের 
বৃদ্ধিশীলতার ক্ষতি করে। 

ঝোপ্ (8851১) গাছ উৎপন্ন করিতে হইলে, 
জয়ঘণ্ট?” একাধিক কাও বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন । 

এইরূপ গাছ নির্বাচিত করিয়া, তা! হইতে শী 
শাখাগুলিকে একেবারে বিনষ্ট করতঃ অবশিষ্ট শাখা 

গুলির একহাত মাত্র রাখিয়া! উপরিভাগ কাটিয়া 
ফেলিতে হইবে। যে কয়টা দণও থাকিবে তাহ! 

বহির্দেশের হওয়া উচিত, কারণ তাহ! হইলে বৃক্ষের 

মধ্যভাগের উন্ক্তত1 অবরন্ধ হয় না। মধ্যাংশের 

শাখ। রাখিলে এবং তাহাতে চোক বসাইলে বৃক্ষ" 
ভ্যন্তর ঘন হইয়া পড়ে, ফলতঃ তন্মধ্যে সমধিক 
পরিমাণে আলোক ও বাতাস প্রবি হইতে না 

পারিয়া তাহার অনিষ্ঠ করে। এক্ষণে যে কয়টী নও 
থাকিল, তাহাতে পূর্বোল্লিখিত প্রণালীতে চোক 
বসাইন্তে হইবে । ইহাতে যে চোক বসাইতে হুইবে, 
তাহা দাঁড় জাতীয় অর্থাৎ হাইব্রিড পাপেচুয়াল, ব 
ডামাস্ক প্রভৃতির হওয়! স্পৃহনীয়। ইহাতে লতানীয়! 
গাছের চোক দিলে, গাছের অনুচ্চতা বশতঃ চোক 

নির্গত দীর্ঘ শাখ! সকল ভূ-লুষ্টিত হইতে থাকে__ 
তন্নিবন্ধন উহার শ্রী বিনষ্ট হয়। একই গাছে নানা- 

বিধ ফুল ফুটাইবার জন্য বিভিন্ন প্রকার গোলাপের 

চোক বসাইতে হয়, কিন্ত বলা বাহুল্য যে, যেষে 

গাছের চোক বসাইতে হইবে তাহা যেন একই 
প্রকৃতির হয়, বিভিন্ন প্রকৃতির হইলে, তছ্ৎপন্ন শাখা 

সমূহের বৃদ্ধির অসামঞজন্ততা হেতু পরস্পর পরস্পরের 

সহিত বিজড়িত হয়, এবংতাহাতে অনতিলম্ব শাখা- 

বিলাতী সবজী চাষ ।--0ঃ 
[27500591 0970510176 ৮27৮]. ৬মন্মথনাথ মিত্র 

বি এ, ঞ্ক, আর, এচ, এস্॥ প্রণীত । মুল্য ॥* আন! 
স্থলে ।* আনা, বাধাই ।৮* আনা। 



রে নুহ মি রুদ্ধ হয়। অনেক গোলাপ নী শাখী, 
নেক গা ক্ষুদ্রশাখী হইগ় থাকে, এজন্ত ধে গাছে 
প্রথমোক্ক প্রকারের চোক বসাইতে হুইবে, তাহাতে 
সধ চোক' গুলিই এক জাতির ন! হউক সমপ্রকতি- 
বিশি্ গাছের হওয়! একান্ত উচিত্। 
2) অপরাপর'নান! প্রকারে গোলাপের কলম হইতে 

পারে, কিন্ত গোলাপের জন্ত সে সকল প্রণালীর প্রচলন 

না থাকায়, এস্থলে তাহার উল্লেখ কর! গেল না। 

বীজ হইতে গোলাপের চারা উৎপন্ন হইয়! 

থাঁকে। ফুল হইয়। গেলে অনেক গাছে ফল ধরে। 
ফলগুলি দেখিতে অনেকট| ছোট ফুলের মত। 

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার ফল পাকিয়া থাকে। 

স্থুপক বীন্কে যথানিয়মে হাঁপোরে 'পাতো, দিয় 

চারা উৎপন্ন করিতে হয়। চার! জন্মিলে স্বত্্ 

চৌকার রাখিয়া! দিয় পর বৎসর বর্ষার প্রারস্তে 
উদ্ভানে রোপণ করিতে হয়। বীজ বপন কাল হইতে 

পুর্ণ ছুই বৎনর অতীত না হইলে বীজোৎপন্ন গাছ 
হইতে ভাল ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এতছ্বাতীত 

বীঙ্গোৎপন্ন চারা হইতে যে কি প্রকারের ফুল পাওয়া 

যাইবে তাহাও অনিশ্চিত। এই ছুই কারণ বশতঃ 

লোকে বীজ হইতে চার! উৎপন্ন করিবার প্রয়াস পার 
ন|। গোলাপের নুতন জাতির স্ষ্টি করিবার সঙ্কর 

থাকিলে বী্দ বপন কর! উচিত। বীজোতপনন গাছে 

ধে.ফুল জন্মে, তাহা যে যে গাছের ফল হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই অন্ধুূপ হইবে, এমন 
কোন কথা নাই। বায়ু ও মক্ষিকাদির সাহায্যে 
এক গাছের পুষ্গরেগু অপরগাছের ফুলে সঞ্চারিত 

হইতে পারে, ফলতঃ শেষোক্ত গাছের বীন্র হইতে 
উৎপন্ন চারার ফুল বিস্তিষ্ট প্রকারের হুইতে পারে। 
এই জন্ত বীজোতপন্ন চারার উপর একবারে নির্ভর 
করিতে পার। যায় না | (ক্রেষশঃ) জ্ীপ্রবোখচন্দ্র দে। 

জগ্রহারিণ। ১৩১২, 

আমাদের ভুল। 1 

বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রতিদ্বদ্বিতায় আমাদের বাবসা 

বাণিজ্য যেরূপ নষ্টপ্রায় হইয়া আসিতেছে, বিদেশীষের! 

সময়ে সময়ে আমাদের উপর যেরূপ হুর্বাযবহার করেন, 

আমর! দারিদ্র্যের ভীষণ কবলে যেরূপ দিন দিন 

« অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট হইতেছি, অল্পকষ্টের করাল ছায়া- 

ময়ী প্রত দর্শনে যেরূপ ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত কলেবর 

হুইতেছি, যদি এই সময় হইতে তাহার প্রতীকাবের 

কোন উপায় না করি, তাহা হইলে শীঘ্রই স্বদেশে 

বলিয়৷ ইংরাজের ভিক্ষান্নভোজী হইয়া জীবিকানির্বাহ 

করিতে হইবে, কিন্ত সৌভাগ্যক্রমে ্বদেশী ভ্রাত্বৃন্দ 

দেশের অবস্থা সম্যক পরিজ্ঞাঁত হুইয়1, এখন হইতেই 

তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টায় ঃবদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন 
দেখিয়া মন স্বতঃই আনন্দে উ্ছেলিত হইয়া উঠে। 

কল, কারখানা, বাণিজ্য প্রত্ৃতি যে সমস্ত নৃতন 
কাদে আমর! প্রবৃত্ত হহয়াছি, সাতপুকর্ুষে কখন 

আমর] এ সব কাজ করি নাই, স্থতরাং প্রথম প্রথম 

অনেক বিজন বিপত্তি, প্রতারণ! প্রভৃতি অস্থবিধা ভোগ 

করিতে হইতেছে, কিন্ত যা্দ বরাবরই এই সকল 

অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয়, যদি তাহার প্রতীকারের 

কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে ন! পারি, তাহা হইলে 

আমাদের জীবন সংগ্রাম বৃথা । তজ্জন্ত আমর! 

গুটিকত কথা বলিব ; আশা! আছে এ সম্বদ্ধে মততেদ 

ন1 হইলেও হইতে পারে। 

১। সাহেবদিগের দেখাদেখি প্রতি ছবন্দিতাকল্পে 

আমর! যে কোন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি, প্রায়ই 
অধিকাংশ স্থলে বিফল প্রয়াস হইতেছি। কারণ অল্পু- 

সন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, অল্প পয়সায় কাধা 

_. ক্কধিকাধ্য-_পণ্ডিত শ্রীকালীময় ঘটক রধীত 
মুল্য ।%* ।-_কৃষক আফিন। 
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১৮৯ 
নস ্ন করিবার, টন নেখাইবার জন্তই হউক, বা. 

 ক্ষা্পন্য বশতাই হউক, বা অভীষ্ট পরিমাণ মূল ধনের 
_ অসন্তাব বশতঃই হউক, আমর! সেই ব্যবসায়ের 

গোড়া হইতেই একটা লাভ লোকসান খরচাদি 

খতাইয়া, নির্দিষ্ট পরিমাণ মুলধনের নির্দেশ করিয়া 

ভাবি যে, এ কাজে ইহাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু কাধ্য 

কালে দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের সেই পুর্ব 

নির্দি মূলধন প্রতিদবন্্বিত| স্তরে বা খামখেয়ালিতে, বা 
উপযুদ্ত লোকের তন্বাবধানের অভাবে অতি অল্পমাত্র 

অবশিষ্ট আছে, এইরূপে ছুই এক বৎসর ব্যবসা 

চালাইয়া মূলধনের অভাবে সেই কাজ বন্ধ করি। 

সাহেবের যখন কোন কাজে হস্তক্ষেপ করে, তখন 

তাহার! তাহার আস্ন্ত হিপাবপত্র করিয়া, যদি নির্দিষ্ট 

লময়ের মধ্যে তাহাতে লা'ভ না দেখাইতে পারে, তবে 

ভ:বষ্যতে যাহাতে অর্থাভাবে কাজটী বন্ধ ন! হয়, 

তাহার প্রতিবিধানার্থ মূলধনের সংস্থান করে, ভূত, 
ভবিষ্যৎ, বর্তমান মীমাংসা করিয়! কলাধ্য আরস্ত করে, 

স্থতরাং তাহার সাধারণতঃ কোন কাজে বিফল 

প্রয়াস হয় না। এমন কি কখন কখন লিগ্স, মূল- 

ধনীগণের সুদলিগ্না মিটাইবার জন্য (যদি দৈব 

দুর্ব্ঘিপাকে ২৪ বৎসর কাজে লাভ ন। দেখধাইতে 

পারে ) পূর্ব হইতেই যাহাতে তাহার অভাব ন| হুয়, 

মূলধনের মধ্যেই তাহার সংস্থান করিয়া! লয়, সুতরাং 
এরূপ অবস্থায় তাহারা সকল কর্দেই সিদ্বহস্ত। পরস্ত 

আমর! যদি এইরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করি, এবং 

ছুর্ভাগ্যবশতঃ ঘর্দি দুই একবৎসর তাহাতে লাভ 

দেখাইতে না! পারি, এ৭ং ধনীগণ যদি কাধের ছুর্দশ| 

অবগত হন ও মদের টাকা ন! পান, তবে সন্দিহান 

হইয়া ভবিষ্যতে কার্য নির্বাছের জন্ত আর টাকা 

দিতে পাইন করেন মা, স্থতরাং এইখানেই উহার 

০ ২। 

জনক জানিরা এবং প্র না! ভাবিয়া একটা ৃ  
সামান্ত পরিমাণে মূলধন সংস্থান করিয় কাধ্যে প্রবৃত্ত : 

হন, কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ যি ছুই একবৎসর অজন্মা 

হয়, তবে টাকার অভাবে কাজ চালাইতে পাঁরেন না। 

এরূপ অবস্থায় যদি দঢ় অধ্যধসায় সহকারে ও মূল- 

ধনের সংস্থান দ্বার! এ কাঞ্জ উত্তরোত্তর চালিত হইত 
তবে নিশ্চয়ই উহাতে লাভ হইত । 

অধথারস্ত--কখন কখন আমরা অজ্ঞাত 

ভাবে কোন কার্য্ের এরূপ অনুষ্ঠান করি যে, অল্প 

দিনের মধ্যে তাহাতে নানা প্রকার বিশৃঙ্খল, প্রয়ো- 

জনীয় দ্রব্যের অভাব ও অর্থাভাব ঘাটুয়। পুরা লোক- 

সান হইয়া কাজটী উঠিয়া যায়। সাপকিয়া ও উপ্টা- 

ডাঙ্গার দেশলাইয়ের কল এবং সোদপুরের কাচের 

কারখান! ইহা'র পূর্ণ দৃষ্টান্ত। দেবদার ব্যন্তীত অন্ত 

কোন কার্টে দেশলাই ভাল হয় না, কিন্তু উক্ত কার- 

খানায় তেতুল, সজিনা, গেডো প্রভৃতি কাঠঠও চলিয়া 

ছিল, তথাপি আশাঙ্গুরূপ স্থলভ ও সুদৃশ্ট হয় নাই। 
যদি দার্গিলিং, বেতিয়া, নেপাল, কমাযুন, দিমলা 
প্রভৃতি দেবদারু বহুল প্রদেশে এই কারখানা স্থাপিত 

হইত, তাহ! হইলে নিশ্চয় অতি সুন্দর স্থুলভ দেশ- 

লাই উৎপন্ন হইত এবং দ্বিগুণ পরিমাণ লাভও হইত । 

শুনিয়াছি সোদপুরের কাচের কারখানায় কাচের 

দ্রব্যাদি ইচ্ছান্থুরূপ স্বচ্ছ ও বেদাগ গঠন হয় নাই; 

এবং তজ্জন্ত দ্রব্যাদিও ভালরূপ কাটতি হয় নাই। 

কারণ, কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান গর বলিয়! 

ও অন্তান্ত নানাগ্রকার কারণে উক্ত কারখানার 

প্রস্তত দ্রব্যাদি দেশী ফুকাশিশির একটী সামান্য উন্নত 

স্করণ বৈ আর কিছুই হয় নাই। শীত প্রধান ও সমুদ্র 
তীরবর্তী ইংলণড ও হলাণ্ডের কাচের কারথান1 অতি. 
বিখ্যাত, কলিকাত! সমুদ্রতীরবর্তী হইলেও শীতপ্রধান 

শেষ হয় । উদাহরণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, * নয়। কিন্তু দি এ কাচের কারখানা চট্টগ্রাম, নীলগিরি 

_আষাদের মধ্যে অনেকেই কৃষিকাধ্য বিশেষ লাভ- প্রত্ৃতি পার্বত্য ও শীতবছল সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে 
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হি ২২878 

| স্থাপিত টু বোধ হ হয তাহা ক ছা « ও ) বেগ 

ক্কাচের দ্রব্যাদি পাইয়। লোকের বিলাতী জিনিসের 

১০ মিটিত। 

৩1" কখন কথন বুদ্ধির দোষে কাঁধ্যটা লাভবান 
হুইলেও লাভ দেখাইতে পারি না। রেলওয়ে একটী 
বিশেষ লাভের ব্যবসায়। ইহাতে লাভ ও লোকসান 

উভয়ই দেখা যায়, কিন্তু যুক্তিমুক্তরূপে চালাইতে 

পারিলে লাভ ব্যতীত লোকসান নাই। 

₹:০৬1710181 [3911/2) একটা উদ্রাহরণ স্বরূপ 

লওয়| যাইতে পারে । এই রেলেতে লোকসান না 

হইলেও অংশীদারের। অনেক দিন পর্য্যন্ত সুদের 
মুখটা পর্যন্ত দেখিতে পান নাই, কারণ যাহ! আয় 

হয়, তাহাই খরচ হয়, কিছুই উদ্বত্ত হয় না। কিন্ত 
যদি. ইহ! তারকেশ্বর বরাবর না হইয়া জন ও 

শশ্তবৃদ্ুল অগ্ত কোন দেশ বরাবর হুইত, তাহ! হইলে 

বিশেষ লাভজনক হইত। ইহার উভয় দ্দিকেই বড় 

রেলের সংযোগ থাকায় ইহা! তাদৃশ লাভবান হইতেই 
পারে না, অথচ রাণাঘাট-কৃষ্চনগর, হাবড়া-আমতা- 

শেয়াখাল! গ্রভৃতি লাইট রেল কতই না লাভের হইয়া 

দাড়াইয়াছে। নাটুদহের পাল চৌধুরী মহাশয়ের 
একটী পিত্তলের বাসনের কারখান! খুলিয়াছিলেন, 

কিন্তু আঙ্গকাল তাহার কোনরূপ সন্ধান পাওয়া 

যার না। যখন সম্প্রতি জর্নণী হইতে পিভুলের 

বানের আমদানী হইতেছে - তখন এরূপ কার- 
খানার নৈক্ষল্য আশঙ্ক! কর! যায় না। 
81 'আমরা নিজেই দব লাভ খাইব, কর্মচারী- 

বর্গকে সামান্ত মাহিন! স্বক্নপ দিয়া যাহা বাঁচিবে সব 

আমার ; আর কম্ধচারীবর্গ চোর, সুতরাং নিজে ন| 

রেখিয়া পরের উপর নির্ভর করিলে কোন কাজ হয় না, 

রর এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়1, অনেক সময় আমরা 

4132100251৯ 

| লোকসান করিয়। বসি। নিজে কাজ জানি ন1, অথচ. 

বেগ মাহিন! দিশা ভাল লোক রাখিব না, কারণ 

দিবের লা ৭ কম বে: এবং ধং বি সুর লোক রাখি 
তবে তিনি যখন চাকর তখন অবস্তই চোর, সুতরাং 

সর্বদা তাহার উপর সন্দিহান দৃষ্টি রাখা চাই) আবার 
ধখন সে চাকর তখন সন্ধ্যার পর মুৎমুদ্গি মহাশয়ের 
নল, নীল, গয়, গবাক্ষের মত যদি দে তাহার আসর, 

সরগরম না করিল তবে তাহার চাকুরিইবা কিরূপে 

থাকে । এইূপ নানাপ্রকার বুদ্ধির দোষে আমরা 
ব্যবসায়ে তত লাভবান হইতে পারিতেছি না। 

৫। আজকাল সাহেব কর্তৃক পরিচালিত অসংখ্য 
[11507121709 0০, দেখিতে পাওয়! যাইতেছে, কিন্তু 

হায়! দেশীলোক কর্তৃক পরিচালিত কোম্পানির 
ংখ্যা ২1৪টা বই নয়। টাক আমাদের, কিন্ত লাভ 

যাহা কিছু সমন্তই সাহেৰেরা খাইতেছে। আমর সদা 
সর্বদ| ইংরাজের অন্তাক্ন স্বার্থপরতার জন্ত চীৎকার 

করিতেছি, দেশের সমঞ্ত লুটিয়া লইয়া গেল বলিয়া 

ঘোর কোলাহলে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছি, কিন্তু 

কি আশ্চর্য ! সেই ইংরাঁজের পদতলেই আবার ছই 

পয়স| সুদের লোভে টাকা লুটাইর়! দিতেছি--কদাচ 

দেশীয় স্থাপিত বীমা কোম্পানিতে এক পয়ল। দিব ন1। 
দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকগুলি ঘরের ঢেকি 

কুমির ইহাদের এজেণ্ট হইয়! অর্থ ও লোক সংগ্রহে 

ব্যস্ত এবং অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, ছুই এক 

জন কংগ্রেশওয়ালাও ইহাদের এজেণ্ট। ইহার! 
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৪ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। ১৮৯ 

ইংরাজের নিকট ছু পরসা অধিক তের আশায় 

দেশীয় বীনা কোম্পানির জন্ভ লোক সংগ্রহে জাগ্রহ 

প্রকাশ করেন না। হায় হায় কি দুর্ভাগ্য! আমরা 

কি নিদ্বগ্য জাতি! 
৬। ড/95 06 1616--আমরা কখন কথন 

অন্তায়রূপে কাধ্যকারা শক্তিকে নষ্ট করি ) কিন্তু সেই 
শক্তি অন্তরূপে ব্যবহার করিলে দেশের অনেক কাজ * 

করিত পারিতাম। যথা--কলার সুতার কাপড়, 

কলার আটা, নারিকেলের মাখন প্রভৃতি কতকগুলি 

কাজে আজকাল অনেকের উৎসাহ দেখিতে পাই ) 

কিন্ত ইহাদের উৎপন্ন দ্রব্য সুলভ .হইলেও বোধ হয় 
কার্যকারী বা স্থায়ী হয় না, অধিকস্ত ভাল জিনিসের 

সহিত ভেজাল চালাইবার বড়ই স্ুবিধ! হয়। নারি- 

কেলের মাখন সুলভ হুইলেও হইতে পারে, কিস্ত 

ঘ্বৃত অপেক্ষা! রুচিকর বা পুষ্টিকর নয় বা অধিক দিন 

অবিকৃত থাকে না। যে দেশে ঘ্বৃত, তুলা, ভুক্টা ও 

গমের অভাব নাই, সে দেশে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট 

কতকগুলি তৎপরিবর্ত দ্রব্যের প্রচলন যুক্তিসঙ্গত নয়, 
ৰরং প্রত্যবায় আছে! যদি কলার মুত, কাপড়ের 

পরিবর্তে-__কাগজ, দড়ি প্রভৃতি অন্ত কোন কাজে 

লাগাইতে পারা যায় ঝ! যদি মানিল! হেম্পের চাষ 

করিয়া মানিলা রোপ বা লাকলাইনের কারখানা 

কর! যায়, তবে বুঝিব আমর! যথার্থই দেশের ভন্নতি- 

কামী -নচেখ নহে। আজকাল ছুই একজন ধনী 

লোক টাটা মহোদয় প্রস্তাবিত আম্রা্দি ফলবর্ 

1১55৩75০ করিয়া বিলাতে, পাঠাইবার চেষ্টায় 

আছেন ; অবশ্থু ইহা লাভের সন্দেহ নাই তবে আতা, 

পেয়ারা, আমের পরিবর্তে যদি আনারস, কদলী 

পাঠাইতে পারি তবে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা, কারণ 

আত্র, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি ফল শীগ্র নষ্ট হইবার * 

আশঙ্কায় বিলাতাদি দেশে পাঠান বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত 

নয়) ৰরং চাটুনীর কারখান! করিয়া তাহা পাঠাইতে 
9৮ 

পারিলে বিশেষ লাভজনক লও সন্দেহ নাই । আর 
উৎকৃষ্ট আম যাহা দেশে উৎপর হয় তাহা স্থানীয় ব্যয় 

নিষ্পর হইয়া প্রায় উদ্ৃত্ত হয় না। অক্ান্থাদ যে 
সমস্ত আমর অধিকাংশ নষ্ট হয় বরং তাহার চাটনী 
করিয়া পাঠাইতে পারিলে দেশের একটী লাভের পথ 
উন্মুক্ত হয় ।--কবিরাজ-_প্রীহেমচন্দ্র দেব। 

বর্ধমান অঞ্চলের ধান্য'চাষ। 

(২) 
পূর্বব প্রকাশিত ১৬৬ পৃষ্ঠার পর। 

সাঁরই রুষির গ্রধান উপকরণ। জমিতে গ্রচুর - 
পরিমাণে সার না দিয়া আবাদ করিতে যায়া 
বিড়ম্বনা ভোগ মাত্র। মনুষ্যাদি জীব জন্ত যেরূপ 
আহার করিয়৷ পুষ্টিলাত করে ও বুদ্ধিপ্রাপণ্ত হয়, 
উদ্ভিদগণও সেইরূপ আহার করিয়া! পুষ্ট, সবল ও 

ৃদধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। উত্তিদগ্ুণ মৃত্তিক! হইতে: 

মূল দ্বারা আহাধ্য বস্ত গ্রহণ করিয়া থাকে । যে 

জমির মৃত্তিকায় উদ্ভিদের আহাধ্য বস্ত উপযুক্ত আব- 
স্থায় প্রচুর পরিমাণ থাকে, তাহাকে উর্বর ভূমি 
কহে। বর্ষে বর্ষে ফসল জন্মিলে, ভূমিস্থ উদ্ভিদের 

আহাধ্য বন্ত ফুরাইয়া যায়। সেই ক্ষতিপূরণ ভন্ত 
বর্ষে বর্ষে ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া আব- 

শ্টক। উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন জন্ত অনেকগুলি উপা- 

দানের আবহীক। তন্মধো অধিকাংশ উপাদানই 
উদ্ভিদ ্বভাবতঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর কতক" 
গুলি কৃষককে পুরণ করিয়! দিতে হয়, ন! দিলে তি | 
অনুর্ববর! হয়, উডভিদাদি ভাপরপ, জম্ম না। যে 

উপাদানগলি কৃষককে পুরণ করি! দিতে হয়, 

তন্মধ্যে নাইট্রোজেন, পোটাসিয়ম, ফস্ফরস এই 
তিনটাই প্রধান। এই তিনফীর অভাব পুরণ কর1 
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্ দিত জাবস্তক। : গোরা স্বারা নাইট্োঙ্নের, ক্ষার 
দ্বারা পোর্টাসিয়মের, অস্থিচূর্ণ ছারা ফম্ফরসের 

 আ্অভাব পূর্ণ হয়। মধ্যে মধ্যে জমিতে চুণ দেওয়া 
ভাল। ইহা দ্বার ফসলের নানাপ্রকার উপকার 
শ্বর্শিয়া থাকে । গোবর সার দ্বারা উদ্িদবের সকল 
অভাব পূরণ হইয়া থাকে। টাটুকা গোবর অপেক্ষা, 
পচা গোবর উদ্ভিদের বিশেষ পোষণোৌপযোগী । ছাগ, 

মেষ, মহিষ, প্রতৃতি পশুগণের বৰিষ্ঠাতেও উদ্ভিদের 
পোধণোপযোগী অনেক পদার্থ বিদ্ধমান আছে। 
একারণ এ সকল পণ্জর বিষ্ঠাও সাররূপে ব্যবহার 

ক্করা খুব ভাল। এমন কি মেষ ছাগের বিষ্ঠা সাঁর- 
রূপে ব্যবহার করিয়! গোবর সার অপেক্ষা অধিক ফল 

লাভ করা গিরাছে। একারণ এ সকল পশুর বিষ্ঠাও 

এখানে সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেটীর 

খইল, সরিষার খইলও খুব ভাল সার। ইহাদের 
স্বারাও সকল প্রকার উত্ভিদেরই অনেক অভাব পুরণ 
হইয়া থাকে । লত।, পাতা, ঘাস, খড়, কুটী পচাইয়া 

সাররূপে ব্যবহার' করা যাইতে পারে। গোমৃত্র খুব 
উৎকৃষ্ট সার। ইহ! দ্বারাও উত্ভিদের অনেক গুলি 
অভাব মোচন হইয়! থাকে । আমরা গোমৃত্র সাররূপে 
ব্যবহার করিয়া যেরূপ ফলপ্রাপ্ড হইয়াছি, অন্ত কোন 

নার দ্বারা মেরূগ ফলপ্রাণ্ত হই নাই। 
আমাদের এখানকার কৃষকেরা একটা ভোৰ! 

'. ক্কাটিয়া তাহাতে গোবর, গোসুত্র, ঘু'টা প্রভৃতির ছাই, 
খড়, কুটা, ঘাস, বাটার আবর্জন| প্রভৃতি ফেলিয়! 

থাকে। এ সকলবস্ত পচিয়। যে সার হয়, তাহাই 
জমিতে দেওয়া হইয়া থাকে । ছুঃখের বিষয় এই যে, 

_খী নকল সারের অধিকাংশ তেজস্কর পদার্থই বর্ষার 
জলে ধৌত হুইয়! যায়। সে বিষয়ে এখানকার কৃষ- 

ফেরা কিছুমাত্র মনোযোগী হয় না। এঁদো পুকুরের 

শোক, পুরাতন দেওয়ালের মৃত্তিকা, মহ্যাদির শিং 
কচি, রেছীর খইল, সবিষার খইলও আমাদের এখানে 

বকে । খইল ব্যতীত মাররূগে ব্যবহৃত | হই 

পূর্বোক্ত সার সমূহ ফালন্তন চৈত্র মাঁসে দেওয়া! হইয়া! 

থাকে। পুরাতন দেওয়ালের মৃত্তিকা ও পাক অধিক 

পরিমাণে না দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। 

গোবরাদি মিশ্র-সার এখানে অনেকেই বিধা প্রাতি 

৪৭ মণ হইতে ৬ মণ পধ্যস্ত দিয়! থাকে । সারের 

নানাধিক্যান্ুসারে ফসলেরও নুযনাধিক্য হইয়! থাকে । 
ভূমিতে যত অধিক সার দেওয়া হয়, ততই গাল। 
তাহাতে ফল অধিক পাওয়া যায়। সকলেই 

জমিতে অধিক সার দিবার ইচ্ছা! করিয়া! থাকে, কিঞ্তু 
অধিক সার কোথায় পাইবে? গোমৃত্র মিশ্রিত গো- 
গৃহের মৃত্তিকাও বর্ষে বর্ষে সাররূপে ব্যবহৃত হই 
থাকে। অন্তান্ত সার অপেক্ষা! ইহা দ্বারা বিশেষ ফল 

পাওয়া গিয়াছে । জমিষ্ডে ২৩টা ভাল করিয়! চা 

দিয়া, সার ছড়াইয়। বৈশাখ মাসের শেষে কিম্বা জ্যেষ্ঠ 

মাসের প্রথমে জমিতে বিঘা প্রতি দেড় সের করিক্না 

ধঞ্চে বীজ ছড়াইয়! দিতে হয়। আধাট মাসে কিন্বা 

শ্রাবণ মাসের প্রথমেই ভূমিতে আবাদোপযোগী জল 

দাড়াইলেই ধঞ্চে গাছগুলি ভাঙ্গাইয়! ২।৩ট1 চাষ দিয়! 

ধান্ত চারা! রোপণ করিলে যেরূপ ফললাত করা যায়, . 

এমন আর কিছুতেই হপ্ন না বলিলেও অতুযু্তি হয় 
না। ধঞ্চে গাছগুলি ২২। ৩ফুট লম্বা হইলেই 
ভাঙ্গান উচিত । ধঞ্চে গাছ জলে পচিয়৷ তরল অবস্থা 

প্রাপ্ত হইয়া ধান্ত গাছের পোষণোপযোগী পদার্থে 
পরিণত হয়। জমিতে প্রচুর সার না দিয়া কেবলমাত্র 
ধঞ্চে বীজ ছড়াইলে বিশেষ ফল পাওয়! বায় না: 

৩। রসায়ন পরিচয় |--শিবপুর কলে- 
জের কৃষি-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় কষি-বিভাগের কন্ম- 

* চারী শ্রানিবারণচন্ত্র চৌধুরী প্রণীত যাবতীয় বিষয় 
এই পুস্তকে বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে। বিজ্বান- 
সম্মত কৃষি সম্বন্ধে ইহা ০০০০০ কৃষি-রসায়ন। 
মূল্য ১২ টাকা। 

€ 



১৪ খও ৮ সংখা | 

ধারার জনেক  স্কযকেই হিষাগ্রতি « ৫০1৬০  ম 

গোৌময়াদি সার দিয়া দিড়াইবার সময়ে একমণ রেড়ীর 
খইল দিয় থাকে। ধঞ্চে দেওয়! জমিতে প্রায়ই খইল 

দিতে হয় না। বিনা খইলেই খইল দেওয়া জমি 

তপেক্ষা ভাল ধান্ত হইয়৷ থাকে । 

জলই ধান্ঠের পোষণোগযোগী একটা প্রধান 
১ 

উপাদান । ধান্ঠ চাষে যেরূপ অধিক জলের প্রয়োজন 

হয়,্এমন আর কোন ফমলেরই হয় না। প্রথম হইতে 

শেষ পর্যন্ত ধান্ত চাষে জল থাক বিশেষ আবশ্ক। 

আমাদের দেব-মাতৃক দেশ। যদী এক বৎসর যথা 

সময়ে আবাদোপষে!গী বুষ্টি না হয়, চাতকের স্কায় 

“হ] জল হা জল” করিয়া আকাশ পামে চাহিয়া 

থাকিতে হয়। একমাত্র অনাবুষ্টিই আমাদের দেশের 

ভুতিক্ষ ব! অজন্মার গ্রধান কারণ। এক বৎসর বরং 

বিন| সারে ধান জন্মিতে পারে, জল ন1 হইলে ধান্ত 

মোটেই জন্মে না! গত চার বদর আমাদের এ 

গ্রদেশে উপর্যযাপরি যথাসময়ে স্ুবৃষ্টি না হওয়ায় ধান্য 

ভাল জন্মে নাই। একারণ আমাদের এ প্রদেশে 

দরিদ্র কৃষকর্দিগের মধ্যে বিলক্ষণ অনরকষ্ট উপস্থিত 

হুইয়াছে। এবৎসর যথাসময়ে স্ুবৃষ্টি হইয়া ধান্তের 

আবাদ শেষ হইয়া গিয়াছে। “ভাবী ধান্ত আশা প্রদ 

হইবে” বলিয়া! মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু শেষে বৃষ্টি 

না হওয়ায় এ প্রদেশের প্রায় সমস্ত জমির জল শু 

হইয়! গিয়াছে । আমর! “ফটিক জল, ফটিক জল” 
করিয়। আকাশ পানে চাহিয়া আছি। আধা শ্রাবণ, 
ধান রোপণের প্রশস্ত সময় । *আবধাঢ় মাস হইতে 

কার্তিক মাস পধ্যন্ত ধাঁন্তের চাষে কিরূপ বৃষ্টির আব- 

শ্তক, তৎ্সম্বন্ধে আমাদের এখানে একটা বচন প্রচলিত 

আছে। বচনটা এই ;-_-“নিথুনে লটগট, কর্কটে ছলপট, 
সি ্হ্ চটুকা, কন্তা কানে কান, বিনা বায়ে বর্ষে তুলা 

কোথ! থোব ধান ॥” অর্থাৎ আষাঢ় মাসে অধিক 

বৃষ্টি না হইয়। আবাদোপযোগী বৃষ্টি হওয়াই ভাল। 

শ্রাবণ মাসে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হই মাঠ ছয়লাপ 
প্লোবিত) হওয়া আবশ্তক। ভাদ্র মাসে চুক! অর্থাৎ: 
বৃষ্টি খুব কম হওয়া ভাল। আশ্বিন মাসে জমি জল 
পূর্ণ থাক! চাই । কার্তিক মাসে বায়ু প্রবাহিত না 
হইরা বৃষ্টি হওয়! খুব ভাল । কার্ভিক মাসে এইরূপ 
বৃষ্টি হইলে, ধানের ফল অধিক হয় এবং দান! খুব 
পরিপুষ্ট হয়। 

মাঘ মাস কি তাহার পর বৃষ্টি হইলে যো৷ পাইলেই 
গু মৃন্তিকায় ভূমিকর্ষণ নিতান্ত গ্রয়োজনীয় । মাধ 

মাস হইতে জ্যেষ্ঠ মাল পধ্যন্ত যো পাইলেই শুষ্ক 
মুত্তিকায় ভূমি খনন করা হইয়া থাকে । যে জমিতে 
চাষ দিতে হইবে, সেই জমিতে উপরি উপরি দুইটা 

চাষ দিতে হয়। ধুলায় তিনট! চাষ দিয়! রাখিতে 

পারিলে ভাল হয়। অভাব পক্ষে সকল জমিতেই 
২টা করিয়া! চাষ দেওয়। নিতান্ত আবশ্ক। তৃমি- 

কর্ষণ যাহাতে ভালরূপে হয়, ক্লুষক মাত্রেরই দে 

বিষয়ে মনোযোগী £ুহওয়। কর্তব্য । ভূমিকর্ষণের দোষে . 

ভাল ফনল হয় না। ভূমিকর্ষণ যেন একটু গভীর 
রূপে এবং সকল স্থানই যেন কর্ষিত হয়। ভূমি ভাল 

রূপ কর্ষধিত হইলে, মুত্তিকা মধ্যে বায়ু, রৌদ্র, জল 
প্রবিষ্ট হইয়া মুত্তিকা রূপাস্তরিত হয় এবং তন্্ার। 

মুত্তিকাস্থিত পদার্থ উদ্ভিদের পোষণোপযোগী নাররূপে 

পরিণত হইর়! থাকে । প্রচুর সার দিলেও কর্ষণাভাবে 

ভাল শস্ত হয় না। অতএব ভালরূপ ভূমিকর্ষণই ক্ৃষি- 
কাধ্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ং 

জ্যৈষ্ঠ মাসই বীজ বপনের প্রশস্ত সময়। যে 

জমিতে বীজ বপন করিতে হইবে, তাহাতে সর্বাপেক্ষা 

অধিক সার দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য ।* অধিক সারনা 

* বীলক্ষেত্রে সারের পরিমাথি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের 
সারের পরিমাণের সমান হওয়া! উচিত, নচেৎ সতেজ 

চারাগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপিত হইলে এ ১) 
আহার ন। পাইয়া নিন্তেজ হ্ইয়া পড়িবেএ--কঃ | 

দখা -০২৪ 
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চারি 

বলবান চারা রোপণ -দিলে চার! সতেজ হয় না। 
“মা করিলে ভাল ধান্ত জন্মে না। এ প্রদেশের বিজ্ঞ 
; কষকেরা বলিয়! থাকেন দনিস্তেজ জমিতে বরং ধান্ত 

জন্মে কিন্ত নিস্তেজ বীজে ভাল ধান্য জন্মে না।” এ 
' কারণ বীজ ( ধান্তের যে চারা উপড়াইয়! স্থানাস্তরে 

রোপণ কর! হয়) যাহাতে সতেজ হয়, সে বিষয়ে 

কষকমাত্রেরই মনোযোগী হওয়। নিতান্ত আবশ্ুক। | 

যদ্দি কোন কারণে বীজ নিন্তেজ হুইয়! যায়, তবে 
তাহাতে রেট়ীর খইল, গোমুত্র অথব! গোমৃত্র মিশ্রিত 

সুত্তিক দেওয় কর্তব্য। নিস্তেজ বীজ রোপণ করা 

কাচ উচিত নহে। 

বৈশাখ মাসে আউস ধানের বীজ বপন করা হয়। 

কেলেস, ফেবরি, আমন ধানের বীজ একই সমগ্নে 

(জ্যৈষ্ঠ মাসে) বপন করা হইয়া থাকে । আউস 

ধানের চারা প্রায়ই উৎপাটন করিয়া অন্ত জমিতে 

রোপণ করা হয় না। চারাগুলি উগ্তভূমিতেই রাখিয়া 

দেওয়! হয়। আম ধানের চার! যদি পাঁতল! বাহির 

| হয, তবে সেই চার! উপড়াইয়া ভাল করিয়! সার 

ও চাষ দিয় সেই জমিতেই রোপণ করা হইয়া থাকে। 

রোপণ কর! জাউস ধান অপেক্ষা বোন! আউস ধান 

ভাল হয়। চারা উৎপাটন করিয়৷ অন্ত ভূমিতে 

রোপণ করিবার জন্ত যে বীজ ফেল! হয়, তাহা বিঘা 

. প্রতি ২৫ হইতে ৩৭ সের হিসাবে বীজ ছড়াইতে হয়। 

আউস কি আমন ধান্তের চারা জমিতে রাঁখিবার জন্য 
বীজ বপন করিতে হইলে, বিঘাপ্রতি ৭1৮ সের হিঃ 

ধান্ত ছড়াইতে হয়। কি আউস কি আমন সকল 

বোন! ধানই* অল্প জলে হইতে পারে। কিন্তু রোপিত 

ধান্তের প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত জলের আবশ্তক 

.ছুয়। ৰোনা! কেলেস কি ফেবরি ধান আমাদের 

ধানে দেখা যায় না। বুনিবার জমিতে ভাল করিয়। 

রঃ ষ দেওয়া ও সার দেওয়া নিতান্ত আবশ্তক। তেজ- 
পিক 

ঞ গউংপাটন না করিয়। নে ধানের চার! নী রাখা হয়। 

অগ্রহায়ণ, ১৩১১ 

স্বর জমি বাতীত বোন ধান ভাল হয়না। বোন! 

জমিতে ঘাস বা আগাছা একটী না থাকে, এব্প 
ভাবে চাষ দেওয়া চাই। বোনা আউস ধানে ৰাতে 

বাতে ফোড়ে করিয়৷ নিড়াইয়! দিয়া, পুনরায় সার 

ছড়াইয়! দিতে হয়। বোন! আউস ধানের জমিতে 

জল না দাড়াইলেও আমন ধান্তের গ্তায় কোন ক্ষতি 
হয় না। 

আষাঢ় মাসের প্রথমেই আবাদোপযোগী বৃষ্টি 

হইয়। জমিতে জল না দাড়াইলে, বোন! আমন ধানের 

জমির ঘাসগুলি নিড়াইয়। এবং ধানের চারাগুলির 

গোড়ার মৃত্তিকা খুসিয়৷ আন্না করিয়া দিলে ভাল 

হয়। আধাঢ় মাসে বোনা ধানের জমিতে জল 

ধাড়াইলেই চারা ধানের উপর দিয়! একবার মই 

দেওয়া! আবশ্তক হয়। তাহার ৮।১০ দিন পরে তাল 

করিয়া কাড়াইয়। দিতে হয়। চার! যদি খুব ঘন থাকে 

তবে প্রথম কাড়ানের ৮১* দিন পরে আর এক 

কাড়ান দিতে হয়। ইহার দ্বার৷ চারা নষ্ট হইলেও 

কোন ক্ষতি হয় না। এরূপভাবে কাড়ান আবশ্তুক, 

যেন জমির সমস্ত মৃত্তিকাই করিত হয়। কাড়ানের 

কার্য শেষ হইবার ৬1৭ দিন পরে পুনরায় আর 

একবার মই দেওয়] হয়। বোনা ধানের জমিতে 

চারা যদি খুব ফাক ফাঁক থাকে, তবে অন্ত জমি 

হইতে চার! আনিয়। যে যেস্থানে ফাক থাকে, সেই 

সেই স্থানে রোপণ করিতে হয়। আর কোন স্থানে 

ঘন চার এবং কোন স্থান ফাঁক থাকিলে, যে স্থানে 

ঘন চারা থাকে, সেই স্থান হইতে কোদালি দ্বার, 

নিয্নদেশের মুন্তিকা সহ ধান্তের ঝাড় তুলিয়া যেষে 

স্থানে ফাঁক থাকে, সেই স্থানে বসাইয়া দিতে হয়। 

ইহাকে আমাদের এখানে "গাচিতোলা” বলে । ক্রমশঃ 

| _শরীযাজনারারণ বিশ্বাস_-আহার বেলমা-___বন্ধমান । 
এরা রর ও সস কপ 

1 বোন! ধানের দমিতে চাষ দে ডা | 

০ শশী শি শিশিশীপপীশ" ৭7 শশী ৯ ৩ এস সস ০৬ ৪4 ০ ৪, 

€ 





রং বেঙ্গল গভ 
.ক্ুষকের বিশেষত্ব এট যে, ইনাতে সামরিক 

: কি সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ, সরকারী কৃষিক্ষেত্র 

.. সমুহের বিবরণী, ফল ফুল শত্তাদি উৎপাদনের উৎকুষ্ট 
:. এবং অভিনব প্রণালী প্রভৃতি, কৃষিকর্মরত ব্যক্তি 

বর্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় যথারীতি প্রকাশিত হয় । 

কৃষক ।-_কৃবি, সাহিত্য, সংবাদার্দি বিষয়ক মাসিক 

| গন্রে | ক. ক গা 

অতি হুদার কাগজে, সুন্দর প্রপালীতে “রুষক” পত্র 
প্রকাশিত হইতেছে । কৃষকের জানিবার অনেক 
কথাই ইহাতে আছে.।-_বজবাসী 1 
পয 4725/4) %1]5 20506] 0৫ 0 ০০০৪৭ 

০০ 

০ 000 08 0) 191925 2100 0161 ০৮৩: 21005 2৫. 

4: 8715007750১) 00005967050 259015005 250% 107 
রঃ ০1৮1078 06001255 1১901700751 26205 ঁ এ 

২ ঘা ডি 558০1 টি 28017878 0ছিচ10 0551 9992 
০:00 5005597৮105 0 00 11000617001 1550186- 
রা 26005 98510110010 1১5 25 ৮৪19১1৩ %/2)00085 0৫ 
78515 ০152005-7-75427272%, 

778০ 0806৩ 015 00095510710 1906605 75715181 ৪ 
 250200215 850451 05875585067 5 15515 %08 
 এসন9০০1002] 00010521955 20. 05 5161] ০০000০5৫, 

14175 270272%, 

সার ! সার! সার! 
4... গুয়ানে!। 

...:. অত্যুত্কৃষ্ট সার । অল্প পরিমাণে বাবহার করিতে 
হুক্গ । ফুল, ফল, সবজীর চাষে ব্যবহৃত হয়। প্রতাক্ষ 
; ফলপ্রদ । অনেক প্রশংস পত্র আছে। ছোট টিন 

মান্গ মাশুল ।৮০১ বড় টিন মায় মাশুল ১।০ আন1। 
ব্যবহারের প্রপানী টিন সহ পাইবেন। 

| হাড়ের গুড়! 
জেত্যন্ত মিহি গুড়া) 

-শহা, সবজী, বাগানের, পক্ষে উত্তম সার। 

সু ভিমপ ৩২ অর্ধমণ ১৪*। দশসের ১1 
পের 1/০1. প্যাকিং ও মাণুলাদি ক্বতত্ধ। 

পা 

:ঈুজন: বর্ষার ইজ: পখউরসুক. হইবার 

ও ই রর উপযুক্ত সদয় । যাহার! এক্ষণে হতিয়ান গার্ডেনিং 

এদোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীতুক্ত হইবেন বা আছেন, 

হার নিম্নলিখিত বীজগুলি পাইবেন । 

সভারেপ মেম্বর হইলে-__গ্রীক্নকালে বপনোপযোনী 

দেশী সবজীবীজ ২৪ রকম ২০ 

* ফুলেরবীজ ২০ %. ২০ 

শীতের বিলাতী সবজীবীজ আমেরিকার 
টিনে মোড়াই কবা ২৪ রকম ১ বাল্প ৫॥০ 

শীতের বিলাতী সটন্ব কিন্বা ল্যাণ্ডে পের 
ফুলের বীজ ১. বাক্স 81০ 

' শীতের দেশী সবজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
ডাকমাশুল ইত্যাদি : ৯০ 

এ ১৮৭ 

সাধারণ মেম্বর হইলে-__. 

গ্রীষ্ম বর্ধাকাঞ্জের বপনোপযোগী 
দেশী সবজীবীজ : ২৪ রকম ২1০ 

*্ ফুলের বীজ ৯০ 9 ১% গু 

শীতকালের বপনোপষোগী আমেরিকার 
মোড়াই কর! এক বাক্স ৪ রকম বিলাতী 
সবজী বীজ রম ৫11০ 

বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১০ 

দেশী সবজী বীজ ১৮ রকম ১০ 
 ডাকমাশুল ইতঢাদি ॥০ 

১২৭ 

এতম্বাতীত প্রতোক মেম্বর আমাদিগের ছারা 
পরিচালিত বাঙ্গাল! মাসিক পত্র “কৃষক” প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়। পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে 

স্বতন্ত্র বীজ গাচ্ছাদি খরিদ করিলে ৪২ পধ্যস্ত টাকার 
4৯ এবং ৫২ অধিক হইলে শতকর) ১০২ হিঃ কমিশন 
পাঁইবেন। 

স্পেচ্ঠাল মেত্বর £--কবকের গ্রাহকগণ এসো- 

পিয়েসনের স্পেশ্তাল মেশ্বর । তাহারা ও বীজ গাছাদি 
1 খরিদ করিলে উচ্চছারে কষিশন পাইবেন । 

_ সভভারেণ মেশ্বরকে বার্ধিক এক লতারেণ ব! ১৫৭. ূ  
টাকা, সাধারণ মেশ্বরকে বার্ধিক ১*২ ও প্পেশাশ 

 মেত্বরগণকে কৃষকের বাধিক মূল্য ২৯ দিতে হয়। 



সা শর রাশ ৮ সপ্ত ও স্রাহসস৩, হও চড। ₹৬৮ ০ ৯ সপ শাহী এপ ওরা রপ্ত 
তত ক. ২০১৭ ্ ৯৪5 ্ ২2: ভি. রি ্ ৪.০ ৮ নত 
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৮ হই রর 

ক ২ সস নি 
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শক আজ 

রই এর এ ৬, ৬. 2০ -৭ -বটি, 

পত্রের নিয়মাবলী । 
১। “কৃষকে”্র অগ্রিম বাধিক মূল্য ২২। প্রতি 

ংখ্যার নগদ মূল্য ৬০ তিন আনা মাত্র । 
২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক 

খ্যা কষক প্রেরিত হইবে । 

০। আদেশ পাইলে, পরবপ্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে 
পাঠাইয়! বাঁধষিক মূল্য আদায় করিতে পারি । 

পত্রা্দি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন । 
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পৌষ, ১৩১১ সাল। 

:সংব ৮45 ও 

খা । 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য । 

দেশী কাগজ ।-বিক্রমপুর-আড়িয়লে প্রায় ৪* 
বৎসর পুর্বে কতকগুলি মুসলমান কাগজ প্রস্তত 
করিত। দেশীর কাগজের তুলাট, খাতা ইত্যাদি 
হইত। ইহার যথেছঈ কাটতি ছিল। বালি মিল হইয়! 
তাহার ব্যবহার নাই । কাগজী লোকগুলি বিষণ্ন 
এবং বাঁধ্য হইয়! উদরানের জন্য ব্ষিরাস্তর চেষ্টা পাই- 
তেছে।-ফরিদপুর-হিতৈষিণী | 

ছিানরি 

কাপড় ।_ ফরিদপুর-মাঁদারিপুর-শিবচরে 
অনেকগুলি মুসলমান কাপড় বুনিত। কলের স্থত! 

এনং কাগড়ে তাহাদের ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে। 
ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত সুধ্যকুমার মিত্র এবং শ্রীযুক্ত 

শ্ীশচন্্র সেন ৭1৮ বৎসর পুর্ব হইতে দেশীয় কাপড়ের 
কারীকরদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। উৎসাহ পাইয়া 

এখানকার জেোলাগণ ছিট, গামছা, তোয়ালে প্রস্তুত 

করিতেছে এবং তাহ] ধিলক্ষণ আদরের হইতেছে । 

বিগত কয়েক বৎসর পুর্বে কলিকাতা মোহন মেলার 
ফরিদপুরের কারিকরের দেশীয় বন্ধে বিলক্ষণ পুরস্কৃত 

হইয়াছিল। ফরিদপুর-হিতৈষী | 

দেশী 

কুইন্পল্যাণ্ডে ইক্ষর আবার ।__কুইন্দল্যা্ 

এইথানে ইক্ষুর চাষ আদৌ ছিল ন!। *১৮৬০ সালে 
অনারেবল লুই-হোপ নামে এক ব্যক্তি প্রথম ইক্ষুর 
চাষ আরম্ভ করেন। উক্ত স্থানের দক্ষিণ, প্রদেশে 



১১৪ কষক। প্ঠেষ ১৩১৬ 
০০১১১১১১১১১ সিট, 

- সী শিশাশলাসিশ শা ও জাল ৪ 

প্রথম চাষ আরস্ত হয়, কিন্তু তথায় চাষের 

হানিকর নান! প্রকার বিদ্ব উপস্থিত হওয়ায় উত্তর 
প্রদেশে চাষ আরম্ত হয়। আগে সামান্ঠ সামান্ত 

চিনি তৈয়ারির কল ছিল। যাহার! চাষ করিত 

তাহারাই কল করিত। তাহাতে কাজের বিশৃঙ্খল! 
ঘটিতে লাগিল। পরে এই কাধ্যটা বিভাগ করিয়া 

লওয়া হইল। এক দল কল কারথান! স্থাপন করিল, 

অপর এক দল ইক্ষুর আবাদ করিতে লাগিণ। « 

গভর্ণমেণ্ট সহয়ত করিবার জন্ত কল স্থাপনের 
টাক! ধার দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রায় আধুনিক 
ধরণের ১৩টী কল স্থাপিত হইয়াছে । একএকটা কল 

বসাইতে প্রায় ২১,০০০ পাঁউও হইতে ৬০,০০০ 
পাউও খরচ পড়িয়াছে এবং এক একটা কল হইতে 
২,০০০ টন হইতে ৫,০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়া 

থাকে। এক্ষণে কুইন্মল্যাণ্ডে যে পরিমাণ চিনি 
উৎপন্ন হয়, তাহাতে তথাকার খরচ কুলান হহয়।ও 

বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯০২ সালের হিসাবে দেখ! 

যায় যে কুইন্সল্যাণ্ডে ৮৫,৩৩৮ একর জমিতে ইক্ষুর 

আবাদ হইয়াছিল তন্মধ্যে ৫৯,১০২ একর জমি 

হইতে শর্করার উপযুক্ত ইক্ষু পাওয় গিয়াছে । মোট 
উৎপন্ন ইক্ষুচিনির পরিমাণ ৭৬,৬২৬ টন। 

নি রিড 

. বোলতা (৬/95১)1--বর্ধার শেষভাগে কোঁন ২ 
ঘাগ বাগিচায় বোলতার প্রাছরভাব হইতে দেখা যায়। 
বোলতার কামড়ে মানুষকে কিরূপ অস্থিপ করিয়া 
ফেলে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন । সুতরাং 

বোলত৷ হুল ফুটাইয়৷ যে যন্ত্রনা উৎপাদন করে তাহা 

প্রতিকার করিবার জন্ত একটা ওষধ শিখিয়! রাখ। 

মন্দ নহে। বোলতায় হুল ফুটাইলে সেই স্থানে 

একটী পিয়াজ কাটিয়া ঘষিতে আরন্ত করিলে 
তৎক্ষণাৎ জালা যন্ত্রণা দুর হইবে। পিয়াজের রসের 
এঁ গুণ পরীক্ষা করিবার নিশ্চয়ই সকলেরই কৌতুহল 
জন্মিবে। 

টি) 

আলিগড় কলেজের উন্নতি ।_আলিগড় কলেজের 
বর্তৃপক্ষগণ কলেজের সন্নিকটেই পরিচারকবর্গের 

থাকিবার জন্য একটা বস্তি করিয়! দিতেছেন। 
অনেক সময় দেখা যায় যে, পরিচারকগণের দ্বার! 
ংক্রামক রোগের বীজ আনীত হয়। তাহার্দিগকে 

সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে না দিলে ছান্রগণ 
সম্ভবতঃ প্লেগ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইতে 
পারে । প্লেগের প্রাহুভাবকালে এরূপ বন্দোবস্ত 
প্রচলত থাকা উচিত । আলিগড়কলেজের ছাত্রাবাসও 
প্রশংসাযোগ্য । আমর] দেখিতে পাই যে, আলিগড় 
কলেজ কর্তপক্ষগণ ছাত্রপিগ্র সর্বাঙশগীন মঙ্গলের জন্য 
সব্বপা সচে। কপিকামও এইরূপ ছাত্রাধাস স্থাপনের 
হেষ্টা হহতেছে। 

সপস্প্ত (0 পি 

পোষ্টকার্ড কথা কহিবে।- গ্রামোফণ (৪18070- 
01011) নামক বাকবস্ত্রের বিষয় আজকাল আর 
কাহারও অবিদত নাই? গ্রামোফণের রেকর্ড বলি- 
লেও অনেকে জিনিষটা 1ক্ বুঝেন। কাগজের ন্যায় 
পাতল৷ প্যারাফিনের নল বা টিউবের মধ্য দিয় কথ! 
কহিলে তাহার গা্রে দাগ পড়ে। আমরা যখন কথা 
কহিয়৷ থাকি তখন বাধু বিচলিত হয়। প্রত্যেক 
অক্ষর উচ্চারিত হইবার সময় বাধুর অন্নাধিক 
বিপোড়নের সঙ্গে মঙ্গে সেই নলের গাত্রে অল্লাধক 
গভার দাগ পড়ে। এইটাই হইণ বাক্যস্ত্রের রেকভ | 
এইরূপ একটী রেকড উল্ত যণ্থ্রে পরাইয়া দিলে যন্ত্র 
মধ্য হইতে বায়ু বিনিগগননের সময় সেই দাগে দাগে 
প্রতিহত হইয়! পূর্ব কথিত স্বরের গ্রতিধ্ধনি করিবে । 

ফ্রান্সে সচিত্র পোষ্টকার্ড পাওয়! যায়। সেই 
পোষ্টকারের উপর একটা স্থচ্ছ জিলেটানের পাত 
আখটিয়া দেওয়া হইবে। সেই জিলেটানের পাতে 
একটী রেকর্ড থাকিবে। সেই রেকর্ডটা খুলিয়া! লইয়! 
কোন বাকযন্ত্রে পরাইয়া দিলে তাহ! হইতে ভাষার 
রাহাত 

২। রেশম বিজ্ঞান ।-(৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। 
রেশমের পোকার চাষের পক্ষে এই পুস্তুক 
খানি একান্ত প্রয়োজনীয় ; ইহা? সচিত্র। 
মূল্য ১।০র স্থানে ১২২ টাকা মাত্র। 

কষক অফিস। 



৫ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা । 
না শপ পর সস ক্স » পনি 

সহিত লেখকের স্বরও শুনা যাইবে । লেখকের 

চিত্র কার্ডে রহিল, তাহার কথা স্বকর্ণে শুন! গেল, 
আর বাক কি? 

22 

চীন! বাদামের চাষ ।-_চীনা বা মাঠ বাদামের 
চাষ মান্দ্রাজে ও হিজলি কাথি অঞ্চলে প্রচুর পরি- 
মাণে হহয়। থাকে । চীনা বাদাম এ সমস্ত স্থান 
হইতে বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে আনীত হয়। ২৪* 
পরগণা আলিপুরের সন্নিকটে গড়িয়া নামক স্থানে 
ও তৎসন্লিহিত গ্রাম সমূহে মাট বাদামের চাষ অন্ন 
বিস্তর হইত । মাট সাামের শন্র অনেক । পোকার 
কথ! ছাড়িয়। দিলেও বন্যপশ শুগাল ও বরাহের 

উপদ্রবে গড়িয়া 'ও তৎসন্নিহিত স্থানের বাদাম চাঁষ 

প্রায় উঠিয়! গিয়াছে। এই সমস্ত স্থানে যে বাদাম 
উৎপন্ন হইত, তাহ। খাইতে সুমিষ্ট ও তাহাতে রস 

অধিক, স্থতরাং তৈলভাগও অন্তান্ত স্থানের বাদাম 
অপেক্ষা অধিক । এই স্থানের বাদাম, বীজের জন্য 

৭২৮২ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত। এখন ১০২ টাকা 
দর দিলেও একমণ বাদাম পাওয়া যায় না। চাষীরা 

নিজের ব্যবহারের জন্ত অতি সামান্য পরিমাণে চাষ 

করে মাত্র । মান্দ্রাঙ্জী ও হিজলি বাঁমের মধ্যে 

মান্দ্রাজী বাদাম দেখিতে ভাল কিন্তু বাজের জন্য 

হিজলী বাদাম অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। 
আসামে ও উত্তরবঙ্গে উহার চাষ কেহ কেহ আরস্ত 

করিয়াছেন । আমরাই এবৎসর আসামে 8৫ জনকে 

উক্ত বাদাম বীজ শরবরাহ করিয়াছি । 
তি 

কলার আশ ।_ কলার খোলা আশ বাহির 
করিয়! সেই আশ ব| সুত্র হইতে যদি সুবিধামত 

বস্ত্াি প্রস্তত হয়, তাহা হুইলে, আমাদের বাঙ্গাল! 
দেশে সামান্ত উপকার হয় না। বাঙ্গাল! দেশে 

অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে কল! গাছ জন্মে। 
থাদ্যের হিসাবে কল! অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য, তার 
উপর, কলার খোলার একট! কায হইলে লাতের , 
মাত্রা বৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই । অনেকে 

আমাদের জিজ্ঞানা করেন ষে কলাগাছের খোল! হইতে 

কষক। ১০১৮ 

আশ বাহির করিবার জন্ত কোন যন্ত্র পাওয়া যায় 

কিনা। বাঙ্গাল! দেশে এরূপ কোন কল দেখি 
নাই। আমর! শুনিয়াছি যে ত্রিবিন্রমে ত্রিবাস্ুর 
মহারাজের শিল্প বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক সহজে 

কলার আশ বাহির হইতে পারে এরূপ কল নিশ্মণ 
করিয়াছেন। কল খানির নিম্মীণ কৌশল অতি সহজ । 
এক খানি কাঠের তক্তার উপর এক খানি লৌহ 
ফলক এরূপ ভাবে সন্নিবদ্ধ যে, তাহার মধ্য দিয় 

কলার খোল! টানিয়া লইলে তাহা হইতে অগ্ঠান্ত 
কোমল ও জল্লীর অংশ বিচাত হুইয়া আশ বাহির 
হইয়! আইসে। সেই আশ গুলি স্ুপরিষ্কৃত করির! 
লইলে তাহাতে বগ্রবয়ন চলিতে পারে। উক্ত 

ব্লিবে্্রম স্কুলে এ প্রকারে শ্ত্র প্রস্তত করিয়া রুমাল 

পর্য্যন্ত বুনান হইন্াছিল। ত্রিবেন্্রম স্কুলের স্ুবোগ্য 

তত্বাবধারক মিঃ নারায়ণ আরার বি, এ, মহাশয়ের 
উদ্যোগে তথায় কলার আখ বাহির করিবার এত 
চেষ্টা হইতেছে। 

০5 

ধানের পোকা ।-_মাঁলবার উপকূলে পোনানি 
নামক তালুকে ধান্ত ক্ষেত্রে এক প্রকার মক্ষিকার 
উপদ্রব দৃষ্টি হইয়াছিল ইহা! এক প্রকার পক্ষ বিশিষ্ট 
ক্ষুদ্র পোকা, পাখার রঙ্গ নীলমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। 
তত্রস্থ তালুকদার বলেন যে ইহারা ধানের পাতার 
বসিয়। রস শুধিম। থাম্ন তাহাতে ধান গাছ গুলি 

হরিদ্রা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়! শুক্ষপ্রায় হইয়া যায় অবশেষে 
মরিয়। যায়। তিনি এই পোকার উপদ্রব সম্বন্ধে 
তথাকার কলেক্টর 11, £&. ঢ, 1১0171199 ঘা, 055. 
সাহেবকে জানাইয়াছেন । ধান্ত ক্ষেম্র হইতে উক্ত 
প্রকার পোক। ধরিয়া গভর্ণমেন্টের কীটতত্ববীদ 
ডা, 11555%9111.9009% সাহেবকে পাঠান 

হইয়াছে । উক্ত তালুকের অন্য একটী স্থানে ধান্ 
ক্ষেত্রে আর এক জাতীয় পোকা! দৃষ্ট হয়। সেগুলি 
অপেক্ষাকৃত বড় । তাহাদের ছোট শ্রঙ্গ আছে এবং 

পৃষ্ঠ দেশ খাড়! খাড়া লোম বিশিষ্ট । লেফরোয় 
সাহেব উভয়বিধ পোকা! পরীক্ষা করিয়্াছেন। 

শেষোক্তটী তাহার মতে “[২০৩ 111528” জাতীয় 



১০১৬ 
০৮০৭০ পিজি পপি দিশা প্রত ত ও শি তি ক জানত গত পি 

(17158 তা | এই প্রকার গোকা রায় 

ভারতের সর্বত্র ধান্ত ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
গ্রথমোক্ত জাতীয় পোকা ভারতে এই নূতন দেখা 

যাইতেছে । ইহার্দের জাতি ও বংশ নির্ণয় করিবার 
জন্য পোকার নমুন! বিলান্তে পাঠাইবেন। শেখোস্ত 

পোক নিবারণের জন্ত তিনি বলেন যে পাতল! কাপড় 
বা সুক্ম ছিদ্র বিশিষ্ট জাল নিন্মীণ করিতে হইবে। 

প্র রূপ জাল ধান ক্ষেত্রের উপর দিয়া টানিয়া লইয়| 
গেলে পোঁক!1 গুলি ও জাল নিবন্ধ হইবে। 

দি 

বোম্বাই প্রদর্শনী ।_ক্রমশঃ ক্রমশঃ ভারতীর 
দ্রব্যের প্রদর্শনী জাতীয়-মহাসমিতির বার্ষিক অধিবেশ- 
নর অঙ্গীভূত হইতে চলিল। অনেকেরই হয়তঃ ম্মরণ 
থাকিতে পারে যে, কিকাতায় অধিবেশনের সময় 

হইতে জাতীয়-মহাসমিতি এই সংকার্যের অনুষ্ঠান 
করেন। তঙৎপরে আহম্মপাবাদ এবং মাদ্রাজে 

প্রদর্শনীর ছুইটী অধিবেশন হইয়া! থাকে । সুতরাং 
বর্তমান প্রদর্শনী চতুর্থ সংখ্যক। ইংরাজি বাঙ্গাল 
যাবতীয় সংবাদ পত্রে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত 

হইয়াছে, তন্বারা বুঝিতে পার! যার বে দ্রব্যাদির 

ংখ্যাবৈচিত্র্যে এবং উৎকর্ষতাম্ন ইতিপুর্বধারের কোন 
প্রদর্শনীই বোম্বাই : প্রদর্শনীর সমকক্ষ হইতে পারিবে 
না। বোষ্বাই সহরের “ওভাল” নামক প্রশস্ত 
ময়দানে স্বয়ং বোম্বাই লাট লর্ড ল্যামিংটন ছার! 
এই প্রদর্শনী খোল! হুইয়াছিল। বিশ্ুদ্ধ দেশীয় 
বাক্তিবর্গের উদ্যোগে ও উদ্যমে এত স্বল্প কাল 

মধ্যে যে এরূপ বিরাট প্রদর্শনী "সজ্জিত হইতে পারে 
ইহ! অনেকের পক্ষে আশ্চর্ষেবং বলিয়া বোধ 
হয়। কিন্তু বোম্বাই বামীগণ অপাধ্য সাধন করিম 
যাবতীয় ভারতবাদীর ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন। 
প্রদর্শনী'ভূক্ত সমস্ত দ্রব্যের বিবরণ দেওয়ার স্থান 
এবারে আমাদের নাই। আমর! আগামীবারে কৃষি- 
কাধ্য সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদির সাধারণ বিবরণ দিতে চেষ্টা 

করিব। আমাদের ক্লষি বিভাগ বঙ্গদেশীয় কষিজাত 
্রব্য সমূহ যথাসম্ভব প্রদর্শন করিবার চেষ্ঠা করিয়া- 
ছেন। আমরাও এতদোশীয় ধান্ত সমূহের নমুনা 

পৌঁষ ১৩১৪ 
কান্ত সে ওক ০০০০০ 

সং গ্রহ করিয়। দিয় কৃষি বিভাগের ০51)1016 যাহাতে 

চিত্তাকর্ষক হুইতে পারে ভাহার চেষ্টা করিয়াছি । 

আশ! করি আগামী সংখ্যায় আমরা প্রদশনী সন্বন্ধে 
বিশেষ সমালোচনা করিতে সমর্থ হইব। 

প্রাদেশিক কৃষি-সংবাদ । 

ধান্ত-_-এবৎসর ৩০১২১৭,৯০০ একার পরিমিত 

জমিতে হৈমন্তিক ধান্ঠের আবাদ হইয়াছিল।' যে 

৪৫টা জেলায় ধান্ঠের চাষ হয়, তাহার মধ্যে টাকান্ছে 
প্রায় ষোল আনা, ময়মনসিংতে ১৭ আনা রাজনা হী, 

ফরিদপুর, ত্রিপুরা এবং ভগলপুর জেলাতে ষোল 

আন! ফসল হইয়াছে । ১১টা জেলাতে যথা, ২৪- 
পরগণা, খুলনা, দ্বাঞ্রিলিং, রঙগপূর, পাবনা, বাখর- 
গঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সাবং, দ্বারভাঙ্গা বালেশখ্বর 
জেলাতে 8*১* হইতে 8১০ রকম ফসল জন্গিয়াছে। 
অপর ২২টী জেলাতে ॥৩১* হইতে 8১৭ রকম 
ফসল হইয়াছে। অন্ত ৫টা জেলার ॥/১০ হইতে 

1/১০ রকম ফসল হইয়াছে । কেবল নদীয়া জেলায় 
সর্বাপেক্ষা কম ফসল হইয়াছে ফলল্র উৎপন্ন 

পরিমাণ ॥/৫ অধিক হইবে না। মোটের উপর 

সমস্ত বঙ্গ বিভাগে ৮/০ আনা রকম ফসল উৎপন 
হইয়াছে । সর্ব সমেত ২৮৬,৩৯১,৭০০ হন্দর ধান্ত 
উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। অন্ুমাণ কর! হয়। 

তুলা-_ চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে এবং সশাওতাল 
পরগণা, মানভূম, সিংভূম, রাটি, কটক, ভাজারীবাগ 
জেলাতে জলদী জাতীয় তুলার আবদ হয়। এপ্রিলের 
প্রথমে অত্যধিক বৃষ্টি-পাত হওয়ায় বীজ অস্কুররের 
ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। মে হইতে আগাষ্ট মাসে 

সময়-নিরূপণ-তালিক] | 
(সবজী ও মরন্থমী ফুলের বীজ বপনের) 

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশিত। 
মূল্য এক আনা। দেড় আনার ডাক টিকিট 

পাঠাইলে পাইবেন। | 

চি 



হম খ ৯ম সংখ্যা। 

পতন অধিক বরণ দিতি (হাজারীবাগ : ও র রীচি 

অঞ্চলে বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে, কিন্তু আবার উড়িষ্যায় 

বৃষ্টির অভাবে আবাদ নষ্ট হইয়াছে। 
সর্বসমেত ৪,৯৬০১,৫০০ পাউও তুলা জন্বিয়াছে 

বলিয়া! অন্মান করা যায়। তুলার ফসলের দশ 
বৎসরের গড় ধরিলে দেখা যায় যে, বৎসরে ৬,১২৮, 
৬০০ পাউণ্ড তুল! জন্মিতে পারে। সুতরাং দেখ! 
বাইতেছে যে, এবৎসর তুলার ফলন তাদৃশ আশাপ্রদ 
নয়। ও 

ভাছুই শশ্ত-_বাঙ্গালায় প্রধানতঃ নিয় লিখিত 
গুলি ভাছুই শন্ত বলিয়া পরিগণিত । 

১। ধান্য জাতীয়-_ধান্ত, ভূটী বা মকাই, জোয়ার 
বাঁজর1, মরুখ, কদেচ, চিনা, কাউন ইত্যাদি । 

২। কলাইজাতীয়-_ভাদুই কলাই, মুগ, বরবটা 
ও অন্তান্ত জাতীয় কলাই। 

৩। অন্তান্ত ভাছুই ফসল পাট, নীল, তুল! 

ও তিলার্দি তৈল শস্ত । 

সমস্ত ফসলের মধ্যে ভাছুই ফসল প্রায় শতকরা 
৬০ ভাগ । খাস বাঙ্গালাতে ভগলপুরে ভাঁছই খাদ্য 
শস্ত অধিক পরিমাণে চাষ হয়। পাটন। বিভাগে 
জোয়ার, বজর1, মরুরা চাষ অধিক পরিমাণ হহয়! 

থাকে। 

এবৎসর ১২,৫৫২,৪০০ একার জমিতে ভাদুই 
শস্তের আবাদ হইয়াছে । তন্মধ্যে ভাছুই খাদ্য 

শশ্তের আবাদের পরিমাণ ১১,৯১৩,৮০* একার 
জমি। সম্ভবতঃ এ বৎসর %* আন! রকমের অধিক 
ভাঁছুই ফসলের ফলন দীড়াইবে না। ভাছ্ই ধান্তের 

পরিমাণ %/০ রকম ধরিলে ৪২১৬৬১,৬০০ হন্দর 

চাউল জন্মিবে বলিয়া অনুমান হয়। বিগত বৎসর 

৪১,৬৬৪,৮০০ ভন্দর চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। 
মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সরকারি কষি-বিবরণ 

( ১৯৩1৪ ) কীটাদ্ির উপদ্রব। 
এতদঞ্চলে হস্পেট নামক তালুকে ও বেলারি 

জেলাঢত পঙ্গপাঁলের উপদ্রব হইয়াছিল। এ পতঙ্গের 
কয়েকটা ধরিয়া ইত্ডিয়ান মিউদিয়মের রিপোর্টারের 

নিকট পাঠান হয়। তিনি পতঙ্গ গুলিকে 4০7- 

01011 না জাতীয় বগিয়। উ উল্লেখ করিয়া- 

ছেন। এ স্থানের ছুই একটী গ্রামে প্রজাপতি 
জাতীয় ছুই প্রকার পতঙ্গ রেড়ীর আবাদ নষ্ট 
করিতেছিল। তিনি সে গুঁলকে 0০1010 
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বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার! রাত্রি চর রাত্রি- 
কালেই ফসল নষ্ট করে। 

তৈল বীজের পরীক্ষা । মান্দ্রাজে কত প্রকার 
তৈল বার্দ জন্মায় বা তদেেশজাত বীজ সকল হইতে 

কি পরিমাণ তৈল পাওয়! যাইতে পরে ইত্যার্ছি 
বিষয়ের পরীক্ষা চলিতেছে উক্ত প্রদেশ হইতে তুল! 
ও তুলাবীঙজাত তৈলের মুল্য নিদ্ধারণার্থ কয়েক 
জাতীয় তুলা ও বীজ ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছিল এই 
বিবরণীতে এই সমস্ত অনুসন্ধ*নের কোন ফল প্রকাশ 

নাই সম্ভবতঃ আগামী বর্ষের রিপোর্টে ইহাদের 
ফলাফল বর্ণিত হইবে। 

কষঘন্ত্র ।-_বেলেরী ক্ষেত্রে “সুরাট” লাঙ্গল ও 
স্থাদীন লাঙ্গল দ্বারা জমির আবাদ করিয়। স্থির করা 
হইয়াছে যে পস্থরাট” লাঙ্গলই বিশেষ কৃন্মোপযোগী । 

রাশীর আবাদ ।- এ ক্ষেত্রে রাগী নামক 

এক প্রকার ফসলের আবাদ করা হইয়াছিল। 
রাগী এক জাতীয় ঘাস ইহার দান! ঘাসের দানার 

মত। জেলখানায় ইহার মণ কয়েদীদ্দিগকে খাইতে 

দেওয়া হয় । ছুর্ভিক্ষের সময় ইহা খাইয়া 
প্রাণরক্ষা হইতে পারে। ১০৯৩ সালে সেপ্টেম্বর 

মাসে রাগীর আবাদ ক্রিয়া দেখ! গিয়াছে যে 
একর প্রতি ১,১৯৬ পাঃ শন্ত জন্মাক্স কিন্তু কিছু 
বিলম্বে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে আবাদে কেবল 

মাত্র ৫৯০ পাউণ্ড অধিক শশ্ত জন্মায় নাই। ক্ষেত্র 

ভাবে সমতল চাষ ও মৈ দিয়! ইহার আবাদ করিলে 
ইহার ফলন তাদৃশ অধিক হয় না একর প্রতি 
৭৭৮ পাঃ জন্মায় কিন্ত লাঙ্গল দ্বারা নালা ও দীড়! 

কাটিয়। আবাদ করিলে ফলন ১,১১২ পাঃ দাড়ায়। 
ই প্রকার ধান্তের পরীক্ষা! করা হুইয়াছিল যথ৷ 

(১) হাল্কী ইহা! এক প্রকার সরু জাতীয় ধান্ত 
দেখা হুইয়াছে যে অল্ন বীজেই ভাল, ফলন হুয়। 



১০১৮ 

পাতলা করিয়া রোপণ করিলেই ভাল জন্মায়। 

(২) বাকু এই ধান অল্প সময়ের মধ্যে পাকে এই 
জন্য যেখানে অল্প বৃষ্টিপাত হয় তথায় ইহার আবাদ 
করিলে ভাল হয়। 

ইক্ষু চাষ ।--শ্তামলকোট ক্ষেত্রে আট একর 
জমিতে ইক্ষুর আবাদ করা হইয়াছিল। উক্ত জমিতে 

২২ প্রকারের ইক্ষু চাষ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
ভিলিয়ানাগ্রাম হইতে প্রাপ্ত আট প্রকারের' 

মরিসস্ জাতীয় ইক্ষু ছিল। উক্ত মরিসস্ ইক্ষুর মধ্যে 
লাল-মরিসস্ ইক্ষুর একর প্রতি ফলন অধিক হইয়া- 
ছিল। এবং উহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক রস পাওয়! 

গিয়াছিল। 
সার।-_বিভিন্ন প্রকার সার প্রয়োগ করিয়া স্থির 

হইয়াছে যে, প্রথম হাড়ের গুড়া এবং রেড়ির খৈল, 
দ্বিতীয় রেড়ির খৈল, তৃতীয় চর্ণ এবং রেড়ির খৈল, 
চতুর্থ গোয়ালের সার ইক্ষু চাষের পক্ষে ক্রমান্বয়ে 
নিযস্কান অধিকার করিয়াছে অর্থাৎ হাড়ের গুড়া 
এবং রেড়ির খৈল দর্বাৎকষ্ট। 

বিভিন্ন প্রকারে ইক্ষু রোপণ করিয়! নিম্নলিখিত 
ফল পাওয়া গিয়াছে ;-- 

১। একর প্রতি ২৫,০৯০ অপেক্ষা, দেশী প্রথা 

অনুসরে ১৫,১০* বীজ-ইক্ষু রোপন করাই 'প্রশস্ত। 
ইহাতে জল সেচন, নিড়ান, পোকা ও শুগালের 
উপদ্রব নিবারন সহজে সম্পাদিত হইতে পারে। 

২। প্রত্যেক বীজ-ইক্ষু বসাইবার জন্য এক 
একটা পৃথক গর্ত না করিয়া নালি কাটিয়া ইক্ষু 
রোপন করাই ভাল। কিন্তু নালি কত গভীর 
হওয়া কর্তব্য যদিও স্থির নাই, তথাপি, দেখা গিয়াছে 

যেগভীর নাণি করিলে ইঙ্ষুতে পোকার উপদ্রব 
কম হয়। 

৩। ইনক্ষুতে সবুজ সার প্রয়োগ করিবার জন্ত 
ধনিচারদদি আবাদ করিবার যে প্রথ! আছে, তাহা 
অনেক সময়ে নিরাপদ নহে, কারণ উক্ত প্রকারের 
গাছ অনেক সগয়ে কীটাক্রান্ত হয়। ্ 

৪1 দেখ! গিয়াছে ইক্ষু শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থান 
রেক (135০) অথবা বিলাতী আচড়। ছার! 

কৃষক। পৌষ ১৩১৯ 

পরিফার করাই প্রশস্ত কারণ দেশী প্রথ! অনুসারে 

নিড়াইতে গেলে অনেক সময়ে মাটী পায়ের চাপে 

বসিয় যায় । 
৫। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ ;- ইক্ষু গুলির 

পতন নিবারণের জন্য মধ্যে মধ্যে বাসের খুঁটী বসাইয়! 
তাহাতে ইক্ষ গুলি জড়াইয়া দিতে হয়, ইহাতে অতি 
বিস্তর খরচ হইয়া থাকে। এই খরচ নিবারণের 
কোন উপায় নিদ্ধারিত হয় নাই। আমর! কিন্তু 

দেখিয়াছি যে এক একটী ঝাড় পৃথক পৃথক বাধিয়! 
ন। দিয়া, যদি ছুই বা ততোধিক ঝাড় একত্র করিয় 
বাধিয! দেওয়। হয়, তাহাতে প্রত্যেকটী অপরের ঠেসে 

ঠিক থাকে অথচ বাশের ঠেস দিবার খরচ বাঁচিয়া 
যাইবে । 

তুলা_-কৃষি-বিভাগের ইনেস্পেক্টর জেনারেল 
ইংলগ্ডের কোন বণিকের দ্বারা পের দেশজাত তুলার 
বীজ আনাইয়! উক্ত ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্ত পাঠাইয়! 
ছিলেন, পরীক্ষাতে দেখ! গিয়াছে যে, উক্ত তুল! 
উৎকৃষ্ট জাতীয় । পরীক্ষায় অন্ত ফলাফল স্থিরীরূুত 

হয় নাই তজ্জন্ত পুনঃ পরীক্ষা চলিতেছে । তিনি 

অন্ত এক প্রকার আমেরিকা দেশজাত তুল! বীজ 
পাঠাইয়! ছিলেন তাহ! নিস্তেজ বেলে মাটাতে রোপণ 
করিয়৷ উত্তম ফলন দেখা গিয়াছে। 

আযলো- হিন্দপুর নামক স্থানে 40855 5158- 
19179) 20)6110824 এবং ৮19119912 এই তিনপ্রকার 

আলোর পরীক্ষা করিয়া! প্রথমোক্ত অর্থাৎ এগেভ 

সিসালানাই ভাল বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
সূর্য্য মুখী__কৈথ্বাটুর জেলে রশিয়ান জায়েপ্ট 

জাতীয় স্ষ্য-মুখী ফুলের চাষ কর! হইয়াছিল। এ 
সর্ধ্-মুখী ফুলবীজজাত তৈল ও গাছের আশ 
কলিকাতায় মিউজ্জিয়মে রিপোর্টারের নিকট পাঠান 
হইয়াছিল। তিনি পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছেন যে, 
তৈল উত্তম এবং খাইবার অর্ণাৎ বন্ধনে ব্যবহার 
হইবার উপযুক্ত । মাদ্রাজ মেল, নামক পত্রিকায় 
একবার প্রকাশ হয় যে, প্হধ্য-মুখী ফুলের গাছ 
ম্যালেরিয়া-বিষ নাশ করিতে পারে, এজন্ত জলা-বছল 
স্থানে ইহার আবাদ করিলে স্থানটী অপেক্ষাকৃত 



€ম খণ্ড, ১ম সংখ্য]। 

স্বাস্থ্যকর হইতে পারে ।” এজন্ত মাদ্রাজ কুষি-বিভাগ, 
কালাপাতি ক্ষেত্রে ইহার চাষ প্রবর্তন করাইয়া 
ছিলেন, ফলাফল বিশেষ কিছু জান! যায় নাই। 
একটা নূতন বিষয় পরিলক্ষিত হইয়াছে এই যে, 
যদিও ফুল গুলি বেশ বড় বড় হইয়াছিল, তাহার 
একটাতেও বীজ ছিল না। বোধ হয় তত্রস্থ স্থানে 
মধুমক্ষিকার অভাবে স্ত্রী পুষ্প গুলির আদৌ গর্ভাধান 
হয় নাই। রী 

* কষি-প্রদর্শনী ।__বিগত ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর 
মানে ও ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে মাত্রজে কৃষি- 
শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট এতদর্থে ১০,০*০ 
দশ হাঁজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন । 

সোরা_ধান্ত ক্ষেত্রের উপর সোর!1 ছড়াইয়া 

. ্ষলাফল নির্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছিল। নান। 

কারণে পরীক্ষা ফল হয় নাই । 

উদ্থিদতত্ব__মিঃ বার্বাঁর উক্ত প্রদেশের এনামানাই 
অরণ্য হইতে ৩৮০ প্রকার বিভিন্নজাতীয় বৃক্ষ গুলাদি 
সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একশত প্রকার বৃক্ষ, 

আঁশি গ্রকার ফার্ণ ও গুল জাতীয় উদ্ভিদ । অধিকাংশ 

গাছেরই নাম করণ করিতে পারা গিয়াছে। অরণ্য 

এবং অন্তান্ত অরণা হইতে নান! গ্রকারের পিপুল 
সংগৃহীত হইয়াছিল। 

পণ্ড চিকিৎসাঁলয়__উক্ত রিপোর্ট পাঠে আর 

একটী সুসমাচার আমরা পাইয়াছি, উক্ত প্রদেশে 

ফোর্ট-অব-ওয়ার্ডস ছারা পৃথিপুরম্ ্টেটে একটা পণ 

চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। বিগত বৎসর উক্ত 

চিকিৎসালয়ে ৬৩৯টা পণ্ড চিকিৎসিত হইয়াছিল, 

ত্রিচিনপল্লীতে ডিস্বীক্ট বোর্ডের, যে চিকিৎসালয় আছে 
তাহাতে ৪৮৬৩টী গবাদি পণ্ড চিকিৎসিত হইয়াছে । 

মান্্রীজে পণ্ড চিকিৎসা! বিদ্যালয়ের দিন দিন সুনাম 

' শুনা যাইতেছে । তথাকাঁর তত্বাবধারক বিনাব্যয়ে 

স্থানীয় পশুকুলের চিকিৎসা! করিয়া! থাকেন। গতর্ণ- 

মেপ্টের গবাদি পণ্ড রক্ষাকল্পে এই সাধু সন্কন সকলের 
অতি সন্তোষজনক । 

ও | ১৯১০) 
স্পেস 

নীল__নীল প্রধানতঃ উত্তর বেহার যথা. ১-- 
দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, চম্পারণ এবং ছাপরা এবং 

মুঙ্গের তাঁগলপুৃর এবং পুর্ণিরা জেলায় জন্মিয়৷ থাকে । 

ভিহ্নীতী আফিসের অনুমান মতে এবৎসর সমগ্র 
প্রদেশে ফসলের হার মোটের উপর শতকরা! ৫৬ 

ভাগ। মেসারপ খোরাণ এণ্ড কোং অনুমান 
করেন নিয় বঙ্গ হইতে ৫০০০ ফ্যাক্টরী মন এবং 
বেহারে ৩০১,০০৭ ফ্যাক্টরী মণ হইবে। সর্বসমেত 
৩৫০০০ ক্যাক্টরী মণ হইবে। ৭৫ পাউওডে ফ্যাইরী 
মণ হয়। 

বপনের পরিমাণ__এবং*র মোটের উপর ৩৪৬, 

৩০* একার জমিতে নীল চাষ হইয়াছিল গত পূর্ব 
বৎসর ৩৭৯,১০৭ একর জমিতে হইয়াছিল । 

উৎকৃষ্ট নীলের ফলনের হার. চম্পারণ জেলায় 
শতকর ৫৪ ভাগ সারণ শতকরা ৪৪, মজফরপুর 

৩৩, মুঙ্গের ৬৩, পুণিয়া ৭০, দ্বানভাঙা ৭৩, ভগলপুব 
৭৭ ভাপ। অগন্তান্ত জেলায় গয়া এবং মালদহে 

ফসলের হার স্বাভাবিক। সাহাবাদে শতকর! ৮০, 
কটক, বদ্ধমান এবং বাঁকুড়া গ্রত্যেক শতকরা ৭৫। 

নওতাল পরগণা ৫১, মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদ রংপুর 
প্রত্যেক ৫০, নদীয়া! ৪২, কেবল যশোহরে শতকরা! 

৩০ ভাগ থাকে । ইহাতে বুঝা যায় বে ৪টা জেলায় 
এবৎমর ফসলের উন্নতি হইয়াছে। ৯টী জেলার 
সমান ভাব আছে এবং ৬টা জেলায় ফসলের হার 
কমিয়া গিয়াছে । 

মাধ মানে বাগানের কার্য | 

বিলাতি সজজীর সময় অতিবাহিত হইয়াছে। 

কপি প্রভৃতির ফসল প্রায় শেষ হইয়া আসিল। 

মটর ও অন্তান্ত কলাই আদি উঠাইবার এই সময়। 

ষে বিলাঁতী সীম, বীজের জন্ত চাঁষ কর! হইয়াছিল 

তাহার বী্গ এই সমগ্ন পাকিয়াছে €স গুলি তুলিয়া 
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শুকাইয়। সযত্বে রাখিয়া দিতে হইবে। আমরা 

দেখিয়াছি যে ফরাস দীম পৌষের শেষে বসাইলেও 

ফসল ভাল হুয়। 
দেশী সব্জী যথা তরমুজ, খরমুজ, কীকুড়, ফুটা, 

টচৈত্ে বে্ডণ, চৈতে শসা, বিলাতি কুমড়া, বিলাতি 

কতু, উচ্ছে গ্রতৃতি বীজ এই সময় বসাইতে হইবে। 

জলদী ফসল করিতে হইলে পৌষ মাসের মাঝামাঝি 
বপন কাধ্য আরন্ত করিলে ভাল হয়। 

পৌষ মাসের শেষে ও মাঘ মাসের প্রথমেও 
হ্যা্ারঘম, মিগ্লোনেট, ক্যাণ্ডিটক্টৃ, কনভলভিউলাস, 

গিলার্ডিয়া, পিটুনিয়! প্রভৃতি ফুল বীজ বপন কর! 
চলে। 

শত্ত। মুগ, মুণ্ডরী, তিনি, সরিষা মাঘ মাসেই 
তৈয়ারি হইয়া যায়। এই সময় এ সকল শশ্ত ক্ষেত্র 

হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করিতে হইবে। মাঘ 

মাস গত হইতে না হইতে ইঙ্ষ-ক্ষেত্র হইতে ইচ্ষু 

কাটিয়া গুড় তৈয়ারি ব্যবস্থা করিতে হইবে । আলুর 

ফসলও প্রায় এই মাসেই তৈয়ারি হইয়া যায়। মাঘ 

মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই আলুর জমিতে শেষ 

জল সেচন কাধ্য শেষ করিতে হইল। মাঘ মাসের 

শেষেই বা! ফাল্তন প্রথমেই নৈনিতাল আলু ক্ষেত্র 

হইতে তুলিয়া লইতে হইবে। পাটনাই আলু ইহার 
পূর্বেই গৃহজাত করা আবশ্তক। 

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন কাধ্য 

নাই। কান্তিক মাসেই ফলের বাগান কোপাইয়া 

গাছের গোড়ায় সার ও নৃতন মাটা দিয়! বাধিয়! 

দেওয়। হইয়াছে। পৌষের শে হইতে ফল গাছ 
গুলিতে মধ্যে মধ্যে জল সেচনের আবশ্তক হয়। 

সেই জন্ত & সময় গাছের গোড়ায় আলবাল ঠিক 

করিয়। লইতে হয় । মাঘ মাসের প্রথমে আম, 
পিচু, লকেট প্রস্ততি গাছের গোড়ায় পাতা পোড়াইয়া 

ধোস। দিবার" ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় ন|! কারণ 

স্৬৪ ০ ০ পলি স্ঞী পরিসর সি সপ বত সখ ৯৯৫০ * রিস্ক চে 

দেখা যায় যে গাছ গুলিকে এই সময় একটু উত্তাপ 

দিলে তাহাদের অন্কুরোদগমের সহায়তা হয় ও ধুয়াতে 
পোকা পালাইয়। যায় এবং মুকুল বাহির হইলে 

তাহাতে আশ্রয় করিতে পারে না। পুর! শত 

কালেই গোলাপ বসান চলিতে পারে। 

পত্রাদি। 
৭ তি পাম্পি 

মহাশয়, 

নিয়লিখিত প্রশ্নের উত্তর পত্র যোগে অথব! 

কৃষকে ছাপাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। আমি 
কসকের গ্রাহক । বশংব্দ, আ্নগেন্দ্রনাথ রায়। 

উকীল মধুবানী, দ্বারভাঙ্গা। 

১। বদ্ধমান কষি-ক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে যে 

ধানের পক্ষে অস্থিচূর্ণ ও গোবর মিশ্রিত সার সর্ধ- 
শ্রেষ্ঠ (কৃষক, বৈশাখ ১৩১১)। এ সার কোন 

মাসে ক্ষেত্রে দিতে হইবে ও পারে কোন মাসে ধান 

লাগাইতে হইবে? উভয় সার কি এক সঙ্গে দিত্বে 

হইবে? ধান আউশ কি আমন? বোনা কি 

রোপা? 

২। ১০১২ বৎসরের মধ্যে ফলভোগ করা যায় 

এমন আয়কর বৃক্ষ কিকি? বিশেষতঃ যাহ! রাস্তার 

পাশে অথব! দূরে দূরে রোপন করা যাইতে পারে? 
৩। কার্পাস চাষ সম্বন্ধে ভাল পুস্তক কি? 

কোন 40110016015] [56055 আছে কি? উহার 

দাম কত? | 

[ বর্ষারস্ত হইলেই অর্থাৎ বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে 

প্রথম বারিপাত্ত হইলেই জমিতে অস্থিচূর্ণ ও গোবর 

কৃষিদর্শন-_সাইরেণসেষ্টর কলেজের পরীক্ষোত্তীণ, 

কুঁষিতত্ববিদ, বন্গবাসী কলেলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 
জি, সি বন্থ এম, এ গ্রাণীত মুল্য ॥০ | কৃষক অফিস। 
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সার প্রয়োগ করিতে হয়। রনি একবার কর্ষণ করিয়া 

অস্থিচূর্ণ ছড়াইয়া দিতে হয়। অস্থিচুর্ণ সৃত্তিকার 
সছিত মিশিয়! উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী হইতে বিলম্ব 
হয়, স্থতরাং যত শীঘ্র জমিতে ছড়াঁন যায় ততই ভাল । 

গোবর সার কিছু পরে প্রয়োগ করিলেও চলে কিন্তু 

প্রথম বর্ষার প্রয়োগ করাই বিধি । যে জমিতে রোপা 

ধানের আবাদ হয়, সেই জমি শুক্ক অবস্থায় থাকিতে 

থাকিতে সার ছড়াইয়া বারম্বার না চষিলে সার 

সমান ভাবে জমির সহিত মিশ্রিত হয় না। আউশ 

আমন ছুই প্রকার ধানেই অস্থিচূর্ণ ও গোবন্পার 

গরয়োগ করা! যাইতে পারে। তবে অস্থিচ্ণ প্রয়োগ 

করিয়া প্রথম বসরে আউশ ধানে তাদৃশ ফল 
পাওয়! কঠিন হইয়া উঠে। উভয় প্রকার ধান্তের 
জন্য একই সময় সার প্রয়োগ কর! আবশ্তক। 

আম, লিচু, কাটাল নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ 

১০1১২ বৎসরে পুর্ণ মাত্রায় ফল ফলিতে আরস্ত হয়। 

কলমের গাঁছ ১০১২ বৎসরে পুর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় এবং 

6৫ বৎসর হইলেই তাহাদের ফল ফলিতে আরম্ত 

হয়। কাষ্ঠের জন্ত ঘে সকল গাছ রোপিত হয়, 

তাহাদের মধো অনেক গুলি ১৭১২ বৎসরে পুর্ণায়তন 

প্রাপ্ত হয় না। শাল, শিশু, সেগুন, মেহপ্রি, শিরীষ 

প্রস্ততি যাহাদের তক্তা ব্যবহার হয় অর্থাৎ কাষ্ঠে 

গুহসজ্জ! প্রস্তুত হয়, তাহাদের কাষ্ঠ পরিপক্ক হইতে 

২৫ বমরের ও অবিক সময় আবশ্তক। দেবদার, 

কষ্টচুড়া, অশোক, নিম প্রভৃতি যাহার কাষ্ঠ সচরাচর 

জালানের জন্য ব্যবহার হয় তাহ! দশ বৎসরের মধ্যে 

তৈয়ারি হইতে পারে, কিন্তু গৃহসজ্জার উপযুক্ত 

করিতে হইলে, উহাদিগকে অধিক দিন রাখিয়! 

দিতে হয়। 

ফপবান বৃক্ষ, বা অন্ত কোন আয়কর বৃহত্-বৃক্ষ 

৩০টহইতে ৪০ ফিট ব্যবধানে বসান উচিত। দেবদারু 

প্রভৃতি অল্লায়তনের গাছ কম ব্যবধানে বসান 

৫১ 
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চলে। গাছ , বড় ঢ হইলে পাশাপাশি হুইটী গাছের 

ডালে ডালে সংলগ্ন না হয় এইটী ভাবিয়৷ গাছ 

বসান উচিত। 

তুলা সমন্ধে 4১0৮16৮10ধ]1 17000০1 আছে 

দাম।০ আন মাত্র। 

জলপাইগুড়ী হইতে কোন পত্র প্রেরক লিখিতে- 

»ছেন যে, (১) “আপনারা এবখসর যে এমারেল্ড 

নামক শসা বীজ পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে উত্তম 

শসা! হইয়াছিল। এক একট! শপ প্রায় ৩৪ ফিট 

লম্বা হইয়ছিল। শস! গুলি থাইতে সুস্বাদু । কিন্তু 

ছুর্ভাগ্য বশতঃ ২০।২২টা শমা হইবার পর, যে শসা 

হইতে লাগিল তাহার গাত্রে এক প্রকার পাটকিল। 

রঙ্গের ছাপকা ছাপকা দাগ ধরিতে লাগিল, 

এবং শস। শুকাইয়া খসিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। 

আর একটাও ভাল শসা হইল নাঁ। ভবিষ্যতে এই 

আপদ প্রতীকারের জন্ত আপনাদিগকে জানাইলাম। 
(২) আপনর যে বীজ শূন্ত অলাবুর কথা কুষকে 

লিখিয়াছেন শস! প্রভৃতি এইরূপে বীন শূন্ত করা 

যাইতে পারে কি না?” 

[ ৫১) শসাগুলি নিশ্চয়ই এক প্রকার ছত্ররোগ 

দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। সহজে এই রোগের হস্ত 

হইতে পরিত্রাণ নাই। যে গাছ গ্ররূপ ব্যাধি দ্বারা 

আক্রান্ত হয় সে গুলি কাটিয়া পোড়াইয়া ফেল! 

ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। ভবিষ্যতে সে ক্ষেত্রে আর 

শস|! লাগান উচিত নহে। এই প্রকার রোগের 

কোন সুচনা দেখিলে গাছে গন্ধকের ধোয়া দেওয়া! 

উচিত। 

(২) স্ত্রী পুগে, পুং পুশের পরাগ দ্বার] গর্ভাধান 

না হইলে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহাতে বীজ জগ্মায় 

* না । পুং পুষ্পগুলি কাটিয়৷ দিলে *শসাও এইরূপে 

বীজ শৃন্ত করা যাইতে পারে |] 
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যথেষ্ঠ অগ্গরাগ। কোন কোন 

রষক। পৌষ, ১৩১১। 

বরোদার মহারাজ । 

বরোদার মহারাজ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। 

রাজধানীর বিশি্ দর্শনীয় স্থান গুলি দেখিয়া এবং 

পদস্থ সন্ত্রস্ত নগরবাসীগণের অভ্যর্থনায় আপ্যাপ্রিত 

হইয়া, মহারাজ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 

কলিকাতাবামী আবাল বৃদ্ধ মহারাজের শিষ্টাচারে 

মুগ্ধ হইয়াছে এবং তাহার সৌযম্যমুত্তি নিরীক্ষণ করিয়! 

প্রকৃত রাজদর্শনের তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। 

গায়কোবাঁড়ের রাজ শ্রীমণ্ডিত দেহ নান! সংগুণের 

আধার । অতীতের প্রতি অন্বভক্তি জনিত রক্ষণ- 

শীলত| তাহার বিন্দুমাত্র নাই, তিনি পাশ্চাতা সমাজের 

স্থপ্রখাগুলির পক্গপাতী। দেশর আদর্শ অক্ষুণ্ন 

করিয়! তিনি নিজের রাজ্যে আংশিকরূপে পাশ্চাত্য 

রীতি নীতির প্রবর্তন করিয়াছেন । মহারাজের এই 

সদ্বিবেচনার ফলে তাহার রাজ্য উত্তরোত্তর শ্রবৃদ্ধির 

পথে অগ্রসর হইতেছে । শুনিতে পাই তিনি 

আমাদের দেশের অনেক স্বনামধন্ত পুরুষের বিলাত 

গমনের অর্থান্তকুল্য করিয়াছেন, এবং ধাহার! বিলাতে 

থাকিয়! কায়মনোবাক্যে ভারতের হিতান্ুষ্ঠান 

করিতেছেন । এমন ছুই এক জন মহাঁপুরুষের ইংলও 

প্রধানের জন্ত নির়মিতরূপে অর্থসাহায্যও মহারাব্জই 

করিতেছেন। কিন্ক এই সকল দান নীরবেই সম্পন্ন 
হইতেছে, »“বাদ পত্রের স্তস্তে ইহাদ্িগের উল্লেখ 

দৃষ্টিগোচর হর লা। ' নুঙ্গ শিল্পের প্রতিও তাহার 

পোধঘ ১৩১১ 
১০-০৪-০১২১ ুসস্স্ ০ রি 

গ্রাসিদ্ধ চিত্রকর 

মহারাজের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছেন। 

গায়কোবাড়ের শ্বদেশান্ুরাগ বাক্ামান্রে পঞধ্য+ 

বদিত নহে। এখানে তাহার অভ্যর্থনাকালে 

কোন কোন বাক্যবাশীশ স্বদেশহিতৈষী যথেষ্ট আড়ম্বর 

সহকারে বিদেশী সামগীর আয়োজন করিয়াছিলেন, 

মৃহারাগগ তাহ! দেখিয়া আয়োজনকারীগণকে মিষ্ট 

ভত্দন৷ করিতে কুদ্তিত হন নাই । তাহার পোষাক 

পরিচ্ছদে পারিপাটোর লেশ মাত্র লক্ষিত হয় নাই। 

কলিকাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনীসম্তানের বিচিত্র বেশভুষার 

ভিতরে ম্হারাজকে খুজিয় পাওয়া অনেকের পক্ষে 

কঠিন হইয়াছিল । শাদা কাপড়ের গাত্রাবরণ এবং 

শালুর টুপি মাত্র দেখিয়া কে অসীম এধ্যশালী 

বরোদার গায়কোবাড়কে চিনিতে পারে? যেখানেই 
তাহার অভ্যর্থনার 'ছয়োজন হইয়াছে সেই খানেই 

তিনি প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত - থাকিয়া উঠিয় 

গিয়াছেন। আমাদের দেশের বড় লোকেরা দৃষ্টি 
মাত্রেই নারায়ণের ভোগ সম্পন্ন করিয়া আসেন। 

মহারাজ কোন ক্ষেত্রেই অভ্যর্থনার সকল উদ্যোগ 

পাঁচ মিনিটের অবস্থিতির দ্বারা সার্থক করিয়া আসেন 

ন[ই। 

আমরা সর্কাস্তঃকরণে প্রার্থন। করি, মহারাজ 

সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া তাহার চরিত্রের মহত্ব 
স্বদেশবাসিগণকে অনুপ্রাণিত করিতে থাকুন । 

“রাজ! প্রকৃতি রঞ্জনাৎ” একথা এতদ্দেশে কেবল 

বিগ্ভার্থীদিগের মুখই শুনিতে পাওয়া যায়। যিনি 

ধনসম্পন্তির অধিকারী, ধাহার উপর সহস্র লোকের 

হিতাহিত নির্ভর করিতেছে-_তিনি দিব! রাত্র বিলাস 

তরঙ্গেই ভাসমান থাকিবেন, এই স্থুল দেহের 

সেবার নিমিত্ত পাশ্চাত্য দেশে অভিনব যাহা কিছু 

আবিষ্কৃত হইতেছে, সে গুলি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিবেন 

এইত আমাদিগের অভিজ্ঞতা। কিন্ত বরদাপতি আজ 



৫ম খণ্ড+১ম সংখা) । 
বি ক্র 

আমাদিগকে সেই কবি বর্ণিত রাজাদর্শের কথা 

শ্রবণ করাইয়া দিলেন। তিনি প্রজার ধনের প্রতিতৃ- 
মাত্র, স্বয়ং সানাগ্ধ বেশভূষ! ও আহার বিহারে তৃপ্ত, 

কেবল প্রঙ্গার সেবার জন্য অতুল বৈভব উৎসর্গ 

করিয়াছেন। বঙ্গীয় কবকগণ ! তোমরা! প্রার্থনা কর 

তোমাদের দেশের ধন্াগণের এ রূপ সুমতি হউক । 

বিজ্ঞান শিক্ষার সহজ উপায় 

উদ্ভিদ্ বৃত্তান্ত । 

(১9 
চির-তুষারাবৃত অত্যুচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ, গভীর 

মমুদ্দেরতলদেশ, উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি, আগ্নেয় 

গিরির গহ্বর প্রহৃতি কয়েকটি স্থান ব্যতীত ভূম'গুলের 

সর্ব স্থলেই কোন না কোন প্রকারের উদ্ভিদ দেখিতে 

পাওয়। যায়। পৃথিবীতে প্রাণী অপেক্ষা উদ্ভিদের 

খ্যা কম নহে। বস্ততঃ সমস্ত চেতন পদার্থ উদ্ভিদ 

এবং প্রাণী এই ছুইটি মূল ভাগে বিভক্ত হইয়! থাকে। 

সমস্ত চেতন পদার্থেরই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ 

রহিয়াছে, ১মতঃ উহাদের সকলেরই জীবন আছে। 

২য়তঃ সকলেই নিদ্দি কাল জীবিত থাকে । ৩য়তঃ 

সকলেই জীবন ধারণ করিবার জন্য জাহার সংগ্রহ 

করে এবং আহাধ্য দ্রব্য পরিপাক করিয়া স্বীয় ন্ীয় 

শরীরের পুষ্টি সাধন করে। কয়ল৷ মৃণ্তিক প্রস্থৃতি 

কোন জড় পদার্থে ই এ সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় না ।! 
উদ্ভিদ, প্রাণী জীবনের প্রধান অবলম্বন। সকল 

প্রাণীকেই জীবন ধারাণের জন্ত সাক্ষাৎ অথব। 

পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নিভর করিতে হয়। 

অনেকের হয়ত মনে হইতে পারে যে, এমন অনেকু 

প্রাণী আছে (যথ। সিংহ ব্যান্ব প্রভৃতি ) যাহারা 

কখনও উদ্ভিজ্জয দ্রব্য ভক্ষণ করে না। সত্য, কিন্ত 

তাহারা যে সমস্ত প্রাণী ভক্ষণ করিয়া শরীর পোষণ 

২০৩ 
এ আপ 

করে তৎসমুদয় উদ্ভিদ খাইয়া পরিপুষ্ট। ম্ুতরাং 

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, দেখা যায় 

যে সমস্ত প্রাণীরই মূল খাগ্ভ উদ্ভিদ। কারণ কোন 

প্রাণীই ধাতব পদার্থ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে 

পারে না, পক্ষান্তরে উদ্ভিদ মৃত্তিকা এবং বাষু মণ্ডল 

হইতে ধাতব অধাতব সমস্ত পদার্থই গ্রহণ করিতে 

পারে এবং তৎসমুদয়ের সাহায্যে প্রাণীদিগের আহা- 

রোপযোগী উপাদান প্রস্তত করিতে পারে। 

উদ্ভিদ আমাদের কত উপকারে আইসে, কার্মতঃ 

তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মানব যখন সভ্য হয় 

মাই, তখন অরণ্যেই বাস করিত। তখন তাহার 

গ্রাসাচ্ছাদন এবং শরীর রক্ষণের সমস্ত প্রয়োজনই 
উদ্ভিদ দ্বার সাধিত ইইত। এখনও কত অসভ্য 

নৃতন ফুল।-_ধিলাতে সভা সমিতির অভাব 
নাই । এক 011/58170010010 €চন্ত্র মল্লিকা) 

ফুলের উন্নতির জন্য একটা সভা গঠিত হইয়াছে। 
বিগত অক্টোবর মাসে কষ্টাল পাসাদে উক্ত সমিতির 

একটা প্রদর্শনী হইয়াছিল । তথায় সামান্য বোভামের 
্তায় ্বুদ্রাকার হইতে ১১ ইঞ্চ ব্যাস পরিমিত ফুল 

প্রদশিত হইয়াছিল । নানা প্রকার রঙ্গের, নান! 

জাতীয় চন্দ মল্লিক আনীত হইঘাছিল। জাপানি 
চন্দ্র মন্লিকারই প্রাপান্ত দেখা গেল। সমিতি হইতে 

জাপানি ফুল প্রদর্শকেরই পুরুষণার হইল । “আর্থার 
ডিউ ক্রুশ” নামে যে ফুলটা সর্বাপেক্ষা সমাদৃত 
হইয়াছিল সেইটা অতিশয় বৃহৎ ও ঘোর ল্যাভেগ্ডার 
রঙ্গের। গ্রদেশকের নামানুমারে ফুলটার নাম করণ 
হইয়াছে। | 

একটী নূতন ডালিয়াও প্রদর্শিত হইয়াছিল। 
এইটা ক্যাকটন জাতীন্ব ডালিয়া) নাম দেওয়া 
হইয়াছে হারবার লাইট (1721১001151) ), রং 
কমলা লেবু বর্ণের হরিদ্রা, প্রান্ত ভাগ ঘোর পাটকিলা 
লাল রঙ্গের ছায় বিশিষ্ট। 

সস (0 এআর 



জাতি পত্র ও বন্ধল পরিধান করে, শ্বন্ত শস্ত আহার 

করে এবং পত্র কুটিরে অথবা বৃক্ষ শাখায় অবস্থিতি 

করে। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত উত্ভিদের একাধিপত্য 
যেমন কমিয়! গিয়াছে, তেমনই উহার ব্যবহারের 

প্রকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । কতকগুলি প্রধান 

প্রধান দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই তাহা অনুভূত হইবে । 

আমর! রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য, যে 

সমস্ত ওষধ ব্যবহার করি তাহার মধ্যে অধিকাংশই 

উদ্ভিজ্জ্য। পাট, তুলা প্রশ্থতি নানাবিধ উড্িদের 

সুত্র হইতে আমাদের পরিধেয় বক্জাদি প্রস্তত হইয়। 

থাকে । আমাদের গৃহ সজ্জা, গৃহের উপকরণ বহছ- 

বিধ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সমন্তই উদ্ছিদ-সন্ভৃত। 

সর্বশেষে আমাদের আহাধ্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি দ্রব্য 

উদ্ভিজ্জ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমরা উদ্ভিৰ হইতে 

এতৎসমুদয় উপকার প্রাপ্ত হইয়! থাকি। কিন্তু 

পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ যে আমাদের কত উপকার 

সাধন করিয়! থাকে তাহ! ভাবিয়া দেখিলে উদ্ভিদের 

নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইতে হয়। উীঁ্দ না থাকিলে 

পুথিবীতে প্রাণী জীবন অসম্ভব হইত। প্রথর রৌদ্রে 

বৃহৎ বৃক্ষের ছায়া মধুর বলিয়া বোধ হয়। বৃক্ষ স্বীয় 
শাখ! দ্বারা সূর্য্য কিরণ রোধ করিয়া তাহার নিম্ন দেশ 

স্ুলীতল করিয়া রাখে । যদি বৃক্ষাদি না থাকিত 

তাহা! হইলে পৃথিবী একটি অনীম সাহারায় পরিণত 

হইত। অনাবুষ্টির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইত। উপযুক্ত 
পরিমাণ শৈত্যের অভাবে এবং অত্যন্ত তাপের 

প্রভাবে প্রাণীকুল নির্মল হইত। 
এবঘিধ উপকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণ 

জ্ঞান সংগ্রহ কর! প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তব্য । 

আমাদের বিশ্বাস যে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহকারে উদ্ভিদ 
বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে অন্ত কোন বিগ্াই উহার হ্যায় 

চিত্ত-আকর্ষক হইতে পারে না॥ উদ্ভিদ জীবনে 

কত অত্যাশ্চর্ধয বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এক 

পৌষ ১৩৯১ 
সপ সপ সি সি অজ সি সপ সবি সি পা স্তর লাস্ট আ পি খিল শত 

আকৃতিতেই কত বৈচিত্র্য । উদ্ভিদ এবং এমন কি 

যেকোন চেতন পদার্থ ই ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট। 

কোন ছুইটি বিভিন্ন জাতীয় গাছ, ঠিক এক রূপ 
আকারের নহে । সকলে বৃহৎ অরণ্য হয়ত ন! দেখিয়া 

থাকিতে পারেন, এবং উদ্ছিদের বিভিন্ন আকুতি 

উপলব্ধি করিবার জন্ত 'অরণ্য দেখাও আবশ্তক হয় 

'না। প্রত্যেক নগরে এবং গ্রামে বিভিনন আকার- 

বিশিষ্ট উদ্ভিদের অভাব নাই। এক একটি বট বঙ্গ, 
কত বৎসর ধরিয়া জীবিত রহিয়াছে । শতাী- 

জীবি বটবৃক্ষ অনেক স্থলে দেখিতে পাঁওয়। যায় । 

বিশাল শাখ।-প্রশাখা-শালী বটবুক্ষের সহিত সামান্ 

তৃূণের তুলন! করিয়া দেখিলে কতই প্রভেদ দেখিতে 

পাওয়া যায়। তথাপি উভয়েই উদ্ভিদ। তাই 

আমর! বলিতেছিলাম যে উদ্ছিদে অবয়ব এবং আকারের 

কত বৈচিত্র্য । যেস্থানে বট বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া 

যাইতেছে তাহারই হয়ত অনতি দূরে কোন লতা 
বৃক্ষ শাখাকে পরিবেন করিরা আলোকের আকাঁঙ্কায় 

উদ্ধ মুখে উঠিতেছে। লতা বস্তবিকই পরাশ্রয়- 

পরা। ইহারা পরের সাহাব্য না পাইলে স্তচারুরূপে 

জীবন যাপন করিতে পারে না। আবার কোন 

উদ্ভিদ না লতাইয়া মৃত্তিকার উপর বিছাইয়! যায়, যথা 
ঘাস প্রভৃতি । তৃণ এবং বট বৃক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ 

আকাঁরের.কৃত উদ্ভিদ রহিয়াছে । বর্ষ-জীবি, দ্বিবর্ষ- 

জীবি উদ্ভিদ, গুল, ওষধি, শস্ত-গ্রভৃতি বহুবিধ উদ্ভিদের 

বিবরণ স্থানাভাবে এস্থলে সন্নিবিঘ করিতে পারা গেল 

না। এতত্ডিনন এমন উদ্ভিদও আছে যাহ! নগ্র চক্ষুর 

শ্রীযুক্ত এন্. জি, মুগাভ্রী 1.4. 0.২-5.5, প্রণীত । 

২| শর্করাঁবিজ্ঞান। -ইচ্ষ চাষের নিয়ম, 
আয় ব্যয়, গুড় প্রস্তত প্রণালী এবং বিলালী 
উপায়ে শর্করা প্রস্থত প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত 

আছে। মুল্য।০ স্সানা। কৃষক অফিস। 



€ম খণ্ড) ১ম সংখ্যা । 
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অগোচর, অর্থাৎ যে সমস্ত উদ্ছিদ উত্তমরূপে পরীক্ষা 

করিতে হইলে অন্ুধীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক 

হয়। কোন পুক্ষরিণীয় এক বিন্দু জল যদি 

অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় তাহা 

হইলে প্রত্যেক বিন্দৃতে অন্ততঃ শতাধিক উদ্চিদ 

দেখিতে পাওয়া যাইবে । এইরূপে বৃক্ষাদির কাণ্ডে 

সবুজ বর্ণ অথবা ধূলর বর্ণ দাগ, পুঙ্ষরিণীর জলে সবুজ 

ব ভাসমান পদার্থ, এবং কোন পচনশ'ল দ্রব্যের 

উপর শ্বেত বর্ণ গর প্রসৃতি সমন্তই বিভিন প্রকারের 

উদ্ছিদের অনু, অন্ত কিছুই নহে। 

উদ্ভিদের আকার সম্বন্ধে এবছিধ বৈচিত্র থাকিলে ও 

তাহাদ্িগের জীবনপারন প্রণালী এক প্রাকার-_ 

বগা দুই এক শ্রেণীর উড্িদ ভিন্ন অপর কোন 

উদ্ভিদই জল বায়ু আলোক উত্তাপ এবং ধাতব পদার্থ 

অভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে না। উক্ত 

কয়েকটি পদার্থ উদ্ছিদ জীবনের মুল উপাদনি। 

কি কারণে এই সমস্ত পদার্থ উদছ্ছিদের পক্ষে 

'অত্যানশ্কীয় তাহ! আমরা ক্রমশঃ আলোচন। 

করিব। 

ধান্য রোপণের গুণাগুণ । 

সাধারণের ধারণ! আছে যে, ভূমি কর্ষণ করিয়া 
রোপণ ও বপন করিলেই বুঝি ধান জন্মায়, আর 
আনি বৃষ্টি বা 'অনানুষ্টি হইলেই ফসলের অজন্ম! হয়, 
বাস্তবিক সর্ধস্থলে অন্ত দোষে" ফসলের হানি হওয়! 

বাতীত ও অনেক কৃষকের রোপণের দোষ গুণেও 

অনেক স্থলে, ধান্ঠের বিশেষ ক্গতি হইয়া! থাকে, 

কিন্ত সাধারণ কৃষকে তাহার প্রতি কিছু মাত্রই লক্ষ্য 
কৃপ্ধিয়া চলেন! ; তাহাই বিশদরূপে দেখান অদ্য 

কার আলোচ্য বিষয়। আমর! কতবার বলিয়াছি 

যে, এদেশে "নেউচি ও নূনুচে” এই গ্রকরে বীজতলা 
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ফেলিয়া পাত। প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু ছুই দশ জন 

ব্যতীত অধিকাংশ কষকেই জমি, জন, এবং কালের 
অবস্থা বুঝিতে না পারিয়াই যে সে জমিতে, যে সে 

পাতা ও ধাঁন রোপণ করিয়া! অনর্থক ফশলের হানি 
করিয়া তুলে। সাধারণতঃ একটী বিল বা চরে, 
বালি-আশ, বালি, পাক্ ও আঠাল প্রভৃতি বুপকার 
অবস্থার মৃত্তিক! দুটি হয়, সুতরাং যৃত্তিকার 'অবস্থ। 
দৃষ্টে অগ্র পশ্চাৎ ভাবে উহাদের কর্ষণ ও চাষ দিয়া 
রোপণোপযোগী কর্দমময় ক্ষেত্র প্রস্তুত করতঃ 

তদন্ুসারেই ধান্তেষ জাতি নির্ণয় পূর্বক প্ধূনূচে ও 
নেউচি” পাতার চারাই উপরোক্ত প্রকার ক্ষেত্রে 
রোপণ করাই কষকের সর্বতো ভাবে কর্তব্য কাধ্য, 

*কিন্ধ গ্রাথমেই উল্ত হইয়াছে যে, এ দেশীয় প্রায় 
পনের আন! রকম কৃষক সে প্রথা অবলম্বন করিয়! 

চলিতে জানে না। বিশেষতঃ শেষোক্ক শ্রেণীস্ক 
কৃষকেরা মনে করে, যে, ভূমিকে সম্পূণ ক্ধপে গভীর 
ভাবে খনন করতঃ পঞ্থিলময় করিয়া সমতল "অবস্থাপন্ন 

করিয়া মে কোন প্রকার পাতা রোপন করিলেই 

বুঝি উতকুষ্ট ফখল হইবে, ইহ! কিন্তু কষকদিগের 
সম্পূর্ণ ভ্রম মাত্র, কারণ পঙ্কিলময় ভূমিকে ধ্দ আরও 
চণীরুত কিয়! অধিক কর্দমময় কর! যায়, তাহ! 
হইলে, মে জমির অন্তরস্থ সারাল পদার্থ অধিকতর 
তরল হইয়া ক্ষেত্রের অভ্যন্তর হইতে ধীরে ধীরে 

নিকটস্থ নদী, হুদ, খাল, জোল প্রভৃতি জলস্োতের 
সহিত মিশিত হয়, স্থতরাং ধানের কোমল শিকড় 

গুচ্ছ নিয়ে শীত্ই কোন প্রকার কগিনস্তরে আশ্রয় 
ন। পাইয়া সহমা! আলগা হইয়া পড়িয়! স্থানচুত হর 
এবং গুচ্ছ বৃধিতে পারে না। সুতরাং ক্ষেত্রের 

ফলন ও ফসল অতিশয় অল্প হংয়। থাকে; অতএব 

ককের উচিত যে, ক্ষেত্রের মুক্তিকার অবস্থ। বুৰিয়া 

এক হইতে দেড় বিবৎ পধাপ্ত পঞ্চিলময় ক্রিয়। 

(বুক রাখিয়া) তাহাতেই রোপণ করা বিধেয়। 

ইহাতে এই দোষটা ঘটিতে পারে না। ইহাতে 
গোছ মোটা এবং ধান অধিক জন্মায় । আর ধান 
গুচ্ছের শিকড় নিয়স্থ কঠিন মৃত্তিকাই সংলগ্ন হওয়ায় 
হটাৎ জলপ্রবাহ হেতুক মূলোৎপাটিভ হইয়া, ধানের 



২০৬ কৃষক । প্োবষ ১৩১৩ 

হানি করিতে পারে না । ধান গাছ তিন হইতে 

পাচ দিন মধ্যে মাটিতে শিকড় চালাইতে সক্ষম 
হয়, সুতরাং জোয়ার ভাট! বিশি ক্ষেত্রে সমূহের 
মর! কোটাল দেখিয়। ধান্ত রোপণ করাই কর্তব্য 

নতুবা গাছ লাগান এবং ফশল প্রস্তুত করা স্ুকঠিন 
হইয়া উঠে। 

: আবার অনেক কৃষক ভূমি কর্ষন কালে অতি 
অযত্বের সহিত হলচালন। পুর্বক লাঙ্গলের সীরাল 
গুলিকে ঠিক সমান্তরাল ভাৰে না চাঁলাইয়। আঁকা 
বাক! ভাবে চালাইয়! অতি অল্প পরিমাণ গভীরতার 
শলহিত ভূমি খনন ওপক্ষিলময় করিয়া, তাঁহাতেই রোপণ 

''স্কারধ্য শেষ করিয়া দেয়, সুতরাং ধান্তের গুছি সকল 

জমির উপরেই শিকড় ভাসাইয়া রাখে এবং ঝাড় ' 
অল্পই হয়। আবার কোন কোন কৃষক ডাঙ্গ! 

আমির চাষের জন্য জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের প্রথম বর্ধার 
গ্রচুর পরিমাণ বৃষ্টির জলকে উপেক্ষ! করিয়া, শ্রাবণের 

বারি ধারার অপেক্ষায় কথিত ভূমিকে অকর্ষিত 
অবস্থায় পতিত রাখিয়া! দেয় কিন্তু হয়তো ইতোঃ 

মধ্যে হঠাৎ বারিপাঁত বন্ধ হইয়া গেল, স্থুতরাং সে 
সমুদবায়ে আশু, ছোট্ন! অথবা বোরো ধান্তের আদৌ 
চাষ আবাদ কর! হইলন। অগত্যা সে বৎসর ফশলের 

হারও অতিশয় কম হইয়া পড়িল। এই রূপ শত 
শত কারণে ধান্তের ফশল ও ফলনের সম্পূণ ক্ষতি 
হইয়! ফসলের দর ক্রমশঃই ধিন ধিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
আরও বিশেষ কথা এই যে, সব্বপ্রকার ধান এক 

নিয়মে বা এককালে পরিপক্ক হয় না। কোন 

জাতীয় ধান্ত আড়াই মাস কাল মধ্যে কোন জাতীয় 

“ ধান তিন মাস এবং কোন জাতীয় ধান্ত পূর্ণ ছয় মাস 
- মধ্যে পাকিয়া থাকে, সুতরাং আশু ছোট্না এবং 

আমন-বড়ান ধান্তকে “এক শ্রাবণ মাস মধ্যে রোপণ 

করিলে, শ্বতঃসিদ্ধই ফসলের হানি হইবেই হইবে। 

কোন কোন কৃষকের ধারণ! আছে যে, আষাঢ় মাসে 

কালিন্টী ও কেলে মেদিনী ধান্তকে এক সময়ে 

রোপণ করিলে, উভয় জাতীয় ধান্তের গোছ অধিক 
পরিমাণে ঝাড়াইয়! গিয়া গাছ ইপাইয়! তৃণের পরিমাপ 
অধিক এবং ধান্ডের পরিমাণ কম হয়, কিন্তু বাস্তবিক 

এটী সম্পূর্ণ ভ্রম বই আর কিছুই নহে; কারণ যদিও 
ভূমির উর্বরতা শক্তি অন্ুদারে গোছের একটু বেশা 
তেজ হয়.বটে) কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় উহাদের, 

তেজের হাস করিয়। দিয়া ফলনের হার ঠিক সমান 
রাখিতে পারা যায়। এরূপ স্থলে ছুইটী প্রণান্নী 
অবলম্বন করিলেই উত্তম হয়। (১) আশু ছোটনা 
জাতীয় গাছের পক্ষে, শ্রাবণ মাসের ২০ শে তারিখের 

গরে, তেডস্কর গোছ গুলির অদ্ধ হস্ত পরিমিত 
হিসাবে অগ্রভাগ হইতে ( 111)1011)5) টিয়া 

দিয়া, সেই তৃণ অনায়াসে গবাদিকে খাইতে দেওয়। 
যাইতে পারে, তাহ! হইলে গাছের তেজ কমিয়! 
গিয়া, ঠিক সময়ে উপযুক্ক ফলন ও ফশল দীড়ায়। 
(২) আর আমন বড়ান ধান্তকে এ রূপে ভাদ্রের 

১৫ই তারিখে পরে ছাটিয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত । 
ফল কথ! এই যে, কথিত উভয় জাতীর ধান্ঠই 
আশ্বিন মাসে মধ্যে পুণ্পিত ও ফলিতে আরম্ভ হয়) 
স্বতরাং এই প্রণালী অবলম্বন করিলে, স্থফলের আশা! 

হইবে, কুফলের আশ! অতি কম; তবে প্রথমোক্ত 
জাতীয় ধাণ্তের তুষ অপেক্ষা শেষোক্ত জাতীয় ধান্ডের 
তুঁষ ও দণ্ড একটু মোটা বলিয়াই পরিপক হইতে 
একটু বিলম্ব হয়, শেষোক্ত জাতীয় ধান অধিক জল, 
পূর্ণ পঙ্কিলময় ভূমিতে জন্মে; দ্বিতীয় প্রকার ধান্ 
তাহার অনেকটা বিপরীত । ইহ! ছাড়া আমন- 

বড়ান জাতীয় ধান্তের আরও একটা প্রণালী অবলম্বন 
করিলে, চলিতে পারে । যথা--এই জাতীয় ধান্তের 

গাছের শক্তি কিঞিৎ হাস করিতে হইলে রোপণের 

কালে, প্রতি গুচ্ছকে দীর্ঘ প্রস্থে সাধারণতঃ সোয়াহস্ত 

অন্তর করিয়! চারি পাঁচটা মাত্র গাছকে একত্রে গুচ্ছ 

ইণ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোনিয়েসন হইতে গাকাশিত। 

৬ | বিলাতী সবজী চাষ | 01 7১15000651 
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বিএ, এফ, আর, এচ, এস ; প্রণীত । কপি, 

সালগম, গাজর, বাট প্রভৃতি বিলাতী 

সবজীচাষ প্রণালী বিশদরূপে বর্ণিত আছে 
সুল্য ॥০ স্থলে ।০ আনা, বাঁধাই ।গ০ আনা।' 
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করতঃ রোপণ করিলেই, তাহাদের ঝাড় বাধিতে 

অধিক সময় লাগে, অথচ পুষ্পোপযোগী হইতে ঠিক 
একই সময় আবগ্ঠক হয়, '"মতএব ফলন, ফশল এবং 

তণের ঠিক সামঞ্জহ্ত হয় বৈ, কোনই ক্ষতি হইবার 
সম্ভাবনা! নাই। এই রূপ ভাবে কাধ্য করিলে, 

এক খানি লাগলে কৃষকের! অনায়াসে আষাঢ় হইতে 

ভাদ্র মধ্যে অনেক জমির আবাদ করিতে পারে; 

নতৃব! বৃথা কালন্ষয় হয় মাত্র। অন্এব বহুপ্রকার 

যুক্তিপূর্ণ সুনিয়ম অবলম্বন করিয়! সাধারণতঃ সর্বব- 

প্রকার ধান্তের গাছকে চার পাচ অস্কুলি পথ্যন্ত মূল 

দেশকে কমের মধ্যে প্রোথিত করিয়া, শুস্হ 
গুলিকে সমান ভাবে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রোপণ করিলে, 

আনায়াসে চাঁষার আশার স্থনার হহয়া ধান্ঠের 

ফখলের মঙ্গল হইতে পারে ।--উ্উপেন্্র নাথ বায় 
চৌধুরী । 

চলি 

অরণ্যের আবশ্যকীয়তা ৷ 
হাসবেন 

অনেকের ম:ন এই ধারণ! রহিয়াছে যে, অরণ্য, 

হুর্গম ভীতিপ্রদর স্তান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং 
উহার উচ্ছেদে করিয়া যতই জমি কর্ষণ করা যায় 

ততই মঙ্গল। অশিক্ষিত মন্তুষ্যের মনে যে এই রূপ 

ধারণার উদয় হইবে তাহা কিছু বিচিত্র নহে, কিন্ত 

অতীব ছুঃখের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে অনেক 
শিক্ষিত ব্যক্তিও অরণ্য সম্বন্ধে এই রূপ বিবেচনা! 

করিয়া থাকেন। কোন দেশের পক্ষে অরণ্য যে 

আবশ্তকীয় এবং পুরাকালে যে সকল জাতি অরণ্য 
সংরক্ষণে অবহেল! করিয়াছে, তাহারা কালক্রমে যে 

উচ্ছেদ্দিত হইয়াছে; তাহ! এই প্রকার লোকের 

ধারণায় আইসে না। আমরা আজকাল যে বালুকা- 
ময়, অনুর্বব, প্রায়-বৃক্ষ-লতা-প্রাণী-বিহীন শাহাও! 
মরুর বিবরণ পাঠ করি, তাহা এক সময় বহুল 

অরণ্যানীযুক্ত প্রাণীপূর্ণ সমৃদ্ধশালী স্থান ছিল। 

কৃষক । ২০৪ 

রোমাকেরা উহার উপযুক্ত তন্বাবধারণ না করায় 

গ্রবল দাবানলে উক্ত অরণ্য স্থানে স্থানে দর্থীতূত 

হইত। অসংখ্য মেষপালের অত্যাচারে নবীন 
পত্রাস্থর আর বিকসিত হইতে পারিতনা। এই 

রূপ বনু বৎসর ব্যাপী অবহেলার ফলে শাহারা এমন 

মরুভূমি হইয়াছে । জগতে একপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 
পুরাকালে, ইজরেল, আখিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, 

কার্থেজ এবং বর্তমান সময়ে, স্পেন, ইটালী, ফ্রান্স 

প্রভৃতি দেশে অরণ্য অভাবে অবনতির অনেক 

দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্য জগতে যতই 

বিজ্ঞানের চার্চা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ততই অরণ্যের 

আবশ্তকীয়তা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উপলবী 
হইতেছে। | 

অরণ্যের মহিত বারি প্রপাতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 

অবনত বিভিন্ন দেশের জল বায়ুর তারতম্যের একমাত্র 

কারণ অরণ্য নহে। (১) বিবুব-রেখা হইতে 
দুরবর্ভীতা (২) সমুদ্র, নদী, অথব1 ন্তান্ত বৃহৎ 

জলাশয়ের উপরিভাগ হইতে উক্ত দেশের উপরি- 

ভাগের উচ্চতা এবং তৎসমুদয় স্থান হইতে দুরবর্তীতা 

(৩) প্রবহমান বায়ু (৪) অরণ্যের অভাব অথবা 

প্রাচ্য এবং (৫ )মৃত্তিকার তারতম্য, প্রধাণতঃ এই 

কয়েকটি কারণই কোন দেশের জল বায়ুর শ্বভাব 

নির্ধারিত করিয়! থাকে । কিন্তু এই সমস্ত কারণ, 

পরম্পর এরূপ ভাবে জড়িত এবং উহাদের মধ্যে অরণ্য- 

জনিত প্রভাবের মাত্র! এত সামান্য যে বহু দিবস গথ্যন্ত 

অরণ্যের যে জল বায়ুর উপর কোন, প্রভাব আছে 
তাহ! অনেকেই ধারণা করিতে পারেন নাই। 

কালক্রমে জল বায়ু সম্বন্ধীয় বহু অনুসন্ধানের ফলে 

ইউরোপীর় পগ্ডিতের। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জল 
'বাযুর সহিত্ব অরণ্যের ঘনিষ্ঠ সন্ধা এবং দেশ মধ্যে 

অরণ্য থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্ত কি রূপে 

তাহারা এই দিদ্ধাস্ত উপনীত হইলেন? সরকারে 
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সমভাবাপন্ন দুইটি স্থান নির্বাচিত হইল। এ ছুইটা 

স্থানের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ রহিল যে, একটি 

অরণ্যের বহির্ভাগে এবং অন্তটি অরণ্যের অন্তভূপ্ত। 

বহু স্থলে এই রূপ ছুইটি স্থান নির্বাচিত করিয়। 

উহাদের জল বারুর অবস্থা লিপি বদ্ধ করা হইল। 

ইঙ্াতে দেখিতে পাওয়া গেল যে, উত্তাপের হিসাবে 

গ্রী্নকালে দিবা দ্বিপ্রহরে অথবা পুর্বাহ্কে অরণ্যের 

মধ্যে গড়ে ৭২ ডিগ্রি উত্তাপ কম। বসন্ত অথবা 

হেমন্ত কালে ৪ ডিগ্রি এবং শীতকালে ২ ডিগ্রি। যে 

সমস্ত স্থলে এই সকল পরীক্ষ। হইয়াছিল তৎসমুদয় 
স্থানে গড়ে গ্রীন্মকালে ৭৫ ডিগ্রি উত্তাপ হইয়া থাকে। 

আমাদের দেশে এতদপেক্ষ। উত্তাপ অনেক অধিক। 

ক্ুতরাং ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, 

ভারতবর্ষে অরণ্যের বহির্ভাগ এবং অন্তর্ভাগের 

উত্তাপের তারতম্য অপেক্ষান্কটত বুল পরিমাণে 

আধক। এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা আরও প্রমাণিত 

হয় যে, অরণ্য 'উত্তাপের নাা হাস করিয়। দেয় 

বলিয়াই বারি-প্রপাত, বারুমগ্ডলে শৈত্যের মাত্রা 

এবং জমি হইতে নুধ্য-কিরণ দ্বারা জল শোষণের 

মাত্রার উপর ইহার প্রভাব এত অধিক। বস্ততঃ 
নানাবিধ পরীক্ষ। দ্বার জল বাঘুর উপর অরণ্যের প্রভাব 

এরূপ নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে মমস্ত 

স্থলে বারি প্রপাত কম, সে সকল স্থানে কেবল বারি 

প্রপান্তের মাত্র! বৃদ্ধি করিবার জন্যই যে অরণ্য 

আঁবগ্তকীয় এন্ধপ নহে। উচ্চ পাহাড় সমূহ উত্তম 

নূপে অরণ্য দ্বার] আবরিত না থাকিলে নদী 

প্রভাততে জলাভাব হয়, বাণ দ্বারা দেশ প্লাবিত হয় | 

পক্ষান্তরে অরণা থাকিলে, যে জল বৃষ্টির সময় নগ্র- 

পাহাড়ের গাত্র বহিয়া উপত্যকা প্লাবিত করিয়া 

শম্ত ও জীবনধ্বংসকারী বন্যায় পরিণত "হইত তাহা ' 
অরণ্য দ্বারা শোষিত এবং সংরক্ষিত ভ্ইয় ক্রমশঃ 

গ্রমশঃ নষ্দীর কলেবর বৃদ্ধি করে। অধিকন্ত অনাবৃত 

পৌঁষ ১৩১১ 

স্থানে সুর্যাতপে যে পরিমাণ জল শোধিত হয়, 

গলিত-পত্রযুক্ত অরণ্যে তাহার কেবল শতকরা ২২ 

ভাগ মাত্র হইয়া থাকে । সুতরাং অবশিষ্ট ৭৮ ভাগ 

জল উদ্বৃত্ত হয়। উত্ত জল নদী, ঝরন! গ্রভৃতির 

পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে । 

উপত্যকা "অথবা সমতল ক্ষেত্র অরণ্য বিহীন 

হইলে অনিষ্টের মাত্রা অদ্ধেক পরিমাণে সাপিত 

হইয়! থাকে । কারণ খন৪ নদীর জলবেগ সমান 

থাকে, পণী দ্বারা নদীতআ্রোত আবদ্ধ হয় না এবং 

খাল পয়োনালা প্রস্কত্তি দ্বারা জল সেচন চলিতে 

পারে। সিন্ধুনদ এবং গঙ্গা উভয়ই অরণ্যাবৃদ্ 

পর্বতাঞ্চল হইতে প্রবাহিত হইতেছে । এখনও 

উক্ত পর্বত গাত্র সমূহ্বে যথেষ্ট পরিমাণে গাদপ রাজি 

বর্তমান । সুতরাং এখনও জল প্রবাহ সমভাবে 

চলিতেছে | কিন্তু বে দেশে পর্বভ-গাত্রস্থ বৃক্ষরাজি 

নির্মল হইয়াছে, তদ্েশের অবস্থা অতীব শোচনীয়। 

বর্ধার প্রচুর বারিপাতে পর্বত-গাত্র বিধৌত হইয়া 

যাইতেছে, জল শক্রোতের ধীর অথচ অনব্যাহত 

গতিতে ঘুত্তিকা স্থান চ্যুত হইয়া নদী গর্ভে পলীরূপে 

বিরাজ করিতেছে কালক্রমে বৃহদাকার 

উপল খণ্ড সমূহ বিচাত হইয়া পর্বতের আয়তন 

ক্রমশঃ হাস করিতেছে । পক্গাস্তরে যে স্থলে অরণ্য 

বর্তমান, তথায় প্রকৃতির কাধ্য বিভিন্ন রূপে সাধিত 

হইতেছে । পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, অরণ্য সংযুক্ত 

স্থানে বারিপ্রপাত হইলে তাহা অবাধে বহিয়া যাইতে 

পারেনা । প্রথমতঃ উক্ত বারির শতকরা ২৫ ভাগ 

ঞ্বং 

৩। রসায়ন পরিচয় |_-শিবপুর কলে- 

জের কুষি-ডিপ্লেমা প্রাপ্ত, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ক্ষ 

চারী শ্রীনিবারণচন্ত্র চৌধুরী প্রণীত। যাবতীয় বিষয় 
এই পুস্তকে বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে । বিজ্ঞান- 
সম্মত কৃষি সম্বন্ধে ইহ! অত্যাবশ্তকীয় কুষি-রসায়ন। 

মূল্য ১২ টাকা। কৃষক আফিসে পাঁওয়৷ যাঁয়। 



২৩০১ 
ন০৬-৮০- 

৫ম খণ্ড, ১ম'সং খ্যা। জেটি |. 
18 
আনা" শর পপি শা পাপী স্পা ০ সপ সটশা সস" তে ০ ৯ পঞ্ঞেখো ৮ম সত মাসুক কপ কতক পম কক সপ আপ পা সপ শি আপা 

উব্বর জমি অন্ধব্বর হইয়াছে, 

বৃক্ষ পত্র ছারা শোষিত : হয় এবং ক্রমে বৃক্ষ অবয়ব 

ছার! মুত্তিকায় নীত হয়। 

মূল, গলিত শাখা এবং পত্র এতদ্সমুদয় জলের 

গতি রোধ করায় জল নিম্নগামী হইয়া নদী, ঝারণা 

প্রভৃতিতে ক্রমশঃ বারি-যো্গনা করিয়া থাকে । 

৩য়তঃ মুর্তিকান্থিত চতুঃপার্থগামী মূল দ্বার! বৃক্ষ সমুহ 

মুত্তিকাকে দৃ়ীডত করে। এতঘ্িন্ন বং্সরের পর 

নর গলিত উদ্ছিচ্জ পদার্থের শুর ক্রমশঃ স্ুনতর 

হইতে থাকে । এই সমপ্ত কারণবশতঃ মৃত্তিকা স্থান- 

ট্যত' হইতে পারেনা, সুতরাং নদী গর্ভে পলিও 

পড়িতে পারেনা ৪র্থতঃ প্রবল নদী অথবা সমুদ্র- 
তটস্থ যে আনা বাণি এ৭ং মৃত্তিকা স্থাননঈষ্ট এবং 

রা দেশসনূহে বাযুবেগে বাহিত হইয়া প্রাণী 
২ উদ্ভিদ উভয়েরই অনিষ্ট সাধন করিত, তাহ! 

অরণ্যের প্রভানে স্বস্থানেহ জাবন্ধ থাকে । 

২য়তঃ বৃক্ষের অনাবৃত 

107911156 হিন্নািত ) ন্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি- 

য়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে অরণ্যের উপকারিতা এবং 

আবশ্যকতা সম্বন্ধে অসংখ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়া- 

ছেন। তৎসমুদয় পাঁঠ করিলে অবগত হওয়া যায় 

বে, যে মেঘখণ্ড অনাবৃত উত্তপ্ত সমতল ভূমির উপর 

দিয়া এক বিন ধারিপাত না করিয়া চলিয়! যায় তাহ। 

গাদপ পুর্ণ অরণোর উপর গিয়া অকাতরে স্বীয় 

ভাগু!র উনুক্ত করিম! দেয়। অবশ্য ডাক্তার রিনণ্ট 

এণ্য অর্থে ক্ষুদ্র বৃন্দ অথবা গুণ বিশিই জঙ্গল বলেন 

51 এবং আমরাও অরণ্য অর্থে বুল পরিমাণ শাখা 

":; সমন্থিত বৃহৎ পাদপ সমাষ্টই বলিয়া আমিতেছি। 

ডাক্তার রিনল্টের অভিমত যে গ্রত্যেক দেশের 

আয়তনের ভন্থুগাঁতে উপযুক্ত পরিমাণ অরণ্য থাক! 

আনশ্ঠক | সমস্ত সুসভ্য দেশে এই উত্ভির বৈজ্ঞানিক 

ঈটালী এবং ফ্রান্স যখাপ্যহা অন্তুভুত ইহয়া থাকে। 

গল মেন এবং আপশ্য মংরক্গণ, উষ্ভম়ই এক উভয় দেশেই আর়তলের ছানুপাতে অহণ্যের পরিমাণ 

গ্রাকার না হইলেও উশুয়ের ভাবীকল এক প্রকার। শতকর1 ১৬ ভাগ; জন্মণ ২৪ ভাগ এবং রাস! 

উভয়েরই উদ্দেম্ত এক ; -জঈল-সংবাহন দারা ফগণ ৪০ ভাগ) অন্মকেশে ২২২২ ভাগ। তুলনায় 

উৎপাদন এবং মনুষ্যে স্ুধ সনুদ্ধি বুদ্ধি করে। বুঝিতে পারা যায় আমাদের দেশে অরণোর পরিমাণ 

খাল দ্বার জল সেচন প্রণাণীতে আমাদের দেশে উপযুক্ত না হইলেও অত্যন্ত কন9 মহে। কিন্তু 

যে কতদূর অনিষ্ট সার্দিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় ক্রিদিবস পূর্বে কোন স্থবিখ্যাত ইংধাজি দৈনিকপতে 

অনেকেই অবগত আছেন। জল মেচন সমিতির 

অধিবেশন কালে অনেক দেণীয় এবং ইউরোগীয় 

বিদ্বেধ্ক্তি স্পঠাক্চরে বলিযাছিলেন যে, খাল ও 

খালের জল দ্বারা জগির উন্নতি হওয়া দুরে থাকুক, 

দেশে ম্যালোরয়া 

জশ্মিরাছে এবং দেশের জল বায় অধোঁগতি প্রাপ্ত 

গ্রকাশিত ভ্ইয়ছিল বে তন্বাধারণের অভাবে এবং 

অত্যধিক'পরিমাণ করুন চারণ প্রতি দ্বারা আমাদের 

সংরক্ষিত আরন্থ সমূহের ঘথেই অনি সাধিত হইতেছে 

এবং বর্তমান সময় ভইতে উহার প্রতীকার না করিলে 

ভবিধ্যতে উপযুন্। পারমাণ অরণ্য সংরক্ষণ কর! 

ছুংনাধ্য হইয়া উঠিবে। 

হইয়াছে। আমাদিগের স্বকীয় 'পর্ববেক্ষণের ফলও আমাদের গ্রান সকল পাঠকই অবগত আছেন 
তাই। সুতরাং এরূপ স্থলে বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই যে গবর্ণষেন্টের একটি বন-খিভাগ রহিয়াছে । 

ষে অরণ্য সংরক্ষণের পক্ষপাতী হইবেন,তাহার বিচিত্র 

কি?, ডাক্তার রিনন্ট নামক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী 

বৈজ্ঞানিক 'অরণ্য-উচ্ছেদ 'এবং অবনতি" (৩০15৩- 
৫৩ 

বখোপঘুক্ত ভাগে অরণ্য সংরক্ষণ করাই এই বিভাগের 
উদ্দেশ্ট। দেশ মধাস্থ অনেক গুলি বড় বড় বন 

গবণৃমে ন্টের থাঁসে রহিয়াছে । উপযুক্ত অবস্থায় এবং 



২৯৩ 

যথাবিধি নিয়ম অনুসারে এই সমস্ত অরণ্য বৃক্ষ কর্তন 
অথব1 পঙ্থদি চারণ করিতে অনুমতি দেওয়! যায়। 

অনেক নিঃশ্ব ব্যক্তি বিশেষ অনুমত্যান্ুনারে বন হইতে 

বিনা ব্যয়ে কাট সংগ্রহ অথবা পপ্তা্দি চারণ করিতে 

পারে। এই বিধান মহত উদ্দেশ্তে প্রকটিত হইলেও 

ইহার ফল অনেক সময় অনিষ্টকর হইয়া থাকে। 

অবন্ত জাপানি কাট, নানাবিধ গৃহসজ্জার জন্য পরিপক 

বাঁশ এবং কাট গ্রস্থৃতি বন হইতে উপধুক্ত অথবা স্বল্প « 
মুল্যে নিক্রীত হইয়া থাকে । স্তরাং এতদ্সমুদয়কে 

সঙ্গত বলিয়। ধরিতে পারা যায় এবং গবর্ণমেণ্ট ও 

ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন না, কারণ বন- 

বিভাগের স্যঞ্জনই এই নিমিত্ত । কিন্তু এতছিন্ন এবং 

ইহাদের সহিত জড়িত হইয়া যে কতকগুলি কাষ্াহরণীর্থ 

অসঙ্গত দাবিদাওয়। রহিয়াছে তাহাতেই অরণ্যের বিশিষ্ট 

অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে । তৎসমুদয়কে তিনটি 

শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পার! যাঁয় (১) যথেষ্ট এবং 

অসমিচীনকর্তন (২) গশ্বাদি চারণ (৩) অগ্নাৎপাঁত। 
(১) মে পরিমাণ কাষ্ঠ প্রয়োজন তাহাই সাবধানে 

কর্তন এবং গ্রহণ পূর্বক লোকে যদ্দি সন্থষ্ঠ থাকিত 

তাহা হইলে তাদৃশ অনিষ্ঠ হইত না। কিন্ত দেখা 

ষায় যে একটি গাছ অথবা উহার এক অংশ লইতে 

হইলে লোক পার্্স্থিত বহু সংখ্যক নবীন বৃক্ষ নারির! 

ফেলে, ৩1৪ টি বৃক্ষ কর্তন করিবার পর একটি বৃক্ষ 
জথবা উহার এক অংশ গ্রহণ করে এবং এরূপ ভাবে 

বৃক্ষ কর্তন করে যে, উহার গোড়৷ হইতে আর ভত্তম 

রূপ চার! বাহির হয় ন1। অবশ্তঠ অনেক সময় 

অন্ঞানতা এ৭ং তাচ্ছিল্য বশতঃ এই সমুদয় সংঘটত 

হয়, কিন্তু ইচ্ছা পূর্বক বৃক্ষের অঙ্গহানি করার দৃষটাস্ত 
বিরল নহে। (২) পশ্বাি চারণ দ্বার! বিশেষ ক্ষতি 

হ্য়। ছাগল প্রত্বতিতে সমস্ত নবীন পত্রান্থুর খাইয়া 

২ ফেলে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে ১৫. 
স্কুইতে ৩৫ বৎসরের বনে ছাগল চরিতে দিলে আর বৃক্ষ 
॥ 

৩৩৩ 

' পৌষ ১৩১১ 
এসকে ৪ সা সা ওত আত জজ আপ 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং ১৫ বৎসর অপেক্ষা অল্প. 

দিনের জলে পশ্বাদি চারণে পুরাতন বুক্ষও নাশ 

প্রাপ্ত হয়। এততঘ্বিন্ন পত্র, মুকুল, নবীন শাখা সমূহ 

ভগ্র করিয়াই মেষ প্রভৃতি বথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে । 

(৩) অরণ্যে অগ্র্যৎপাত নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্ট 

যথেষ্ট নিয়মাবলী প্রবচন করিয়াছেন তথাপি 

অনবধানতাবশতঃ সময়ে সময়ে উক্ত দ্ধপ হুর্ঘটন। 

ঘটিয়া থাকে। 

উপরোক্ত কারণ সমুহ ব্যতীত অরণ্যের উপযুক্ত 

পরিমাণ বুদ্ধি এবং সংরক্ষণের আরও কতকগুলি 

অন্তরায় রহিয়ছে। স্থানাভাববশত? আমরা তৎ- 

সমুদয় এ স্থলে বিবৃত করিতে পারিলাম না। ফলতঃ 

আমরা অরণ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় 

বিবৃত করিলান তৎ্নসুধয় হইতে প্রত্যেক বিবেটক 

ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পর্িবেন যে, অরণ্যের সহিত 

কৃষি-কাধ্যের কি ঘনিষ্ট সন্বন্ধ । গ্রাম অথবা বৃহৎ জন- 

পদসমূহে জঙ্গল থাঁকা দেমন বাঞ্নীয় নঙে, লোকালয় 

হইতে উপযুক্ত ব্যবপানে বৃহৎ পাদ্প-বিশিষ্ট অরণা 

থাকা তেমনই প্রর়োগনীয়। যে সনস্ত স্থানের অদূরে 

অরণ্য বর্তমান তত্সনুদয় স্থানের জল বাধু প্রায় 

স্বাস্থ্য কর, খুঁঞুকা রসণুক্ত অথচ আবদ্ধ জল সমন্বিত 

নহে একং ম্যানেরয়ার প্রকোপি অপেক্ষাকৃত অল্প। 

আমাদের অরণ্যের ধারণা আঙ্গলের ধারণার সহিত 
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৫ম খণ্ড) ৯ম রখ) 1: 
জা তির আটাশি তে জরি চে 

জড়িত। তজ্জন্ত আমর! অরণ্যের নামে ভঙ্ক পাইয়! 
থাকি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাগুনযুক্ত স্থান স্বাস্থ্য এবং কৃষি 

উভয়েরই পক্ষে বিশেষ অনি্টকারী। উহার উচ্ছেদ 

করাই শ্রের়। কিন্তু যে অরণ্যের গ্রতি মহাকবি 

কালিদাসের “তমালতালী বনরাদছিলীলা” প্রযুষ্য 

হইতে পারে তাহ! বাস্তবিকই প্রঞ্কৃতির অণর্ববচনীয় 

স্ষ্টি, দেশের মহৎ হিতসাধক এবং সর্বতোভাবে 

সংরক্ষণীর। বিশেষতঃ আমাদের ব্্তমান অবস্থায়ও 

দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টির খুগে এক বিন্দু বারিরও 

স্থান যাহাতে হয় সেই রূপ উপায় অবলম্বন কর! 

শ্রেযম়। পলী দ্বার! কত স্থানের নদী স্রোত মন্দীভৃত 

হইয়া! আসিতেছে, সংস্কার অভাবে কত বৃহৎ জলাশয় 

শু হইয়া যাইতেছে, অনাবুষ্টির এবং 'অতিনু্টির 

প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে। উপধুক্ত পরিনাণ অরণ্য 

থাকিলে এই সুমন্ত ব্যাপার সংঘটিত হইত লা। 

শ্তরাঁং অরণ্য সংরক্ষণের উপর আমাদের দৃষ্টিনিক্ষেপ 

করা প্রয়োজনীয় । 

সৃত্তিকার স্বাভাবিক গঠন 
ও শ্রেণীবিভাগ । 

মুত্তিকা সাধারণতঃ কর্দন, বালুকা, চুণ এবং 

জান্তব পদার্থের একীকরণে সংগঠিত। তন্মধ্যে 
কর্দম, চুণ এবং বালুকা, প্রস্তর হইতে উৎপন্ন ; 

অপর এজান্তব পদার্থ ইতঃপূর্বর্বে এই মৃত্তিকার 
উপরে যে সকল তরু গুল্স অথবা! জীবজন্ত অবস্থান 
করিত তাহাদের ধ্বংশাবশেষ মাত্র। উল্লিখিত 

কর্দাম, বালুকা, চুণ এবং জান্তব পদার্থের অনুপাতের 
তারফ্রম্যের উপর ভূমির উর্বরতা, অনেকটা নির্ভর, 

করিয়া থাকে। 

২১১ 

বেলে মাটি-যে মৃত্তিকাতে বালুকার আ্বংশ 
অধিক, তাহাকে বেলে মাটি বলে। নিরবচ্ছিন্ন বেলে 

মাটিতে শতকরা ৮* ভাগ বালুক! বিদ্যমান থাকে । 

বেলেমাটি গ্রীন্ষ গ্রধান দেশে কৃষি কার্যের সম্পূর্ণ 

অনুপযুক্ত, কিন্তু শীত প্রধান এবং নাতিশীতোষ্চ দেশে 

উহা তেমন হানিলনক নহে। কৃষি কাধ্যের 
স্বিধারঃজন্ত যুত্তিকাতে উপযুক্ত মাত্রায় বালুকার 

সংমিশ্রণ অত্যাবশ্তকীয় এবং বাস্তবিক প্রায় সকল 

জমিতেই ন্যনাধিক পরিমাণে বালি, বিদ্যমান আছে। 
এঁটেল মাটির মঙ্গে বালুকা আবশ্তকমত মিশিত 

থাকিলে উহা কে কাধ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক 

হয়। কারণ বাণুকার সংযোগে উহ! বেশ হালকা 
হয় এবং তজ্জনিত উহার ভিতরে জল ও বায়ু সহজে 

পরিচালিত হইতে পারে। 

এটেল মাট-যে ঘৃর্তিকাতে কর্দিমের অংশ 

অধিক, তাহাকে এঁটেল মাটি বলে। নিরবচ্ছিন্ন 

বেলে মাটি যেমন রুধিকাধ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, 

নিরবচ্ছিন্ন এটেল মাটিও ঠিক তদ্রপ। তবে সচরাঢর 

যাহ(কে এটেল মা:ট বলা যাক তাহা! এটেল নহে এবং 

তাহ! স্বভাবতঃই উর্বর । এটেগ মাটির পরমাণু অতি 

সঙ্গম এবং এই নিমিন্ত উহার জলধারণ শক্তিও অধিক । 

বেলে মাটি অপেক্ষা এঁটেল মাটি অত্যন্ত দৃঢ়; এই 
কারণেই ইভাতে চাষের খরচ অপেক্ষাক্কত বেশী পড়ে। 

এটেল মাটি সিক্ত অবস্থায় চাষ করিয়! রাখিয়া দিলে, 

শেষে হুষ্যোন্তাপে এমন শক্ত হইয়! যায় যে, এ 

কর্ষিত ভূমি চূর্ণ করিয়া লইতে বিশেষ পরিশ্রম ও 

সময় ক্ষয় হইয়া থাকে । কাজেই বৃষ্টির পরে উহাতে 

চাষ দিবার সময় একটু বিবেচনা করিয় চাঁষ দেওয়া 
উচিত ; যেন মাটি ভিজা থাকিতে চাঁষ না দেওয়া হয় । . 

দোয়াশ মাটি--বেলে ও এঁটেল মাটির সংমিশ্রণে 

যে মৃত্তিকা, তাহাকে দোয়াশ মাটি বলে। এই. 

শ্রেণীর মুদ্তিকা৷ আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যগা 



সা, |  ধেলে-দোকাশ ও... .. এঁটেল-দোয়শ। 

:. যাহাতে কদম ও বালুর অংশ তুল্য, তাহাকে দোয়াশ 

আই যাহাতে বালুকার অংশ অপেক্ষাকৃত বেশী 

স্তাহাকে বেলে-দোয়ীশ, যাহাতে বালুকার অংশ 

. গপেক্ষাকৃত কম, তাহাকে এঁটেল-দোয়শশ বলে। 

. এ্রীটেল মাটি অপেক্ষা দৌয়াশ মাটিতে জান্তব 

: পদার্থের অংশ অধিক পরিলক্ষিত হয় । 

রুষি কারধ্যের পক্ষে দোয়ণীশ মৃ্তিক'ই সর্বতো- 

ভাবে আদরণীয়। উহাতে যে কোন শন্স উৎপাদিত 

হইতে পারে এবং ইহার উৎপার্দিকা শক্তি তত 

সহজে হাস পায় না। পক্ষান্তরে ইহ? কর্ষণের পক্ষে 

বিশেষ স্ুুবিধাজনক। সার প্রয়োগে দোয়াশ 

মুত্তিকাতে যেমন ফল দর্শে। তেমন আর কোন 

প্রকার মৃত্তিকাতেই দর্শে না। উপযুক্ত আর্রতারক্ষণ 

শক্তি অন্তান্ত যাবতীয় মৃত্তিকা অপেক্ষা ইহার অধিক । 

অতিবৃষ্টি ও অনানুষ্টিতে এই শ্রেণীর মুন্তিকা তত 

ক্ষতিগ্রস্ত হয় ন। 

চুণা পাথর হইতে যে খৃত্তিক! উৎপন্ন হয়, তাহাকে 

"র্যালকরিয়াঁস্ সয়েল্্” (08109810803 ৪০1] ) 

বলে। এই শ্রেণীর ঘৃত্তিকাঁতে চুণের অংশ শতকরা 
২* ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে চুণের অংশ 

শতকরা ৫ হইতে ২* ভাগের মধ্যে ব্দিমান আছে, 

তাহাকে প্মাপ্সি সয়েল” ( 012110 5০011) বলে। 

এই মৃত্তিকা ম্মভাবতঃই বেশ হাল্কা এবং চাষের 

পক্ষে বেশ সুবিধাজনক । এই প্রকার মৃত্তিকাতে 

ফস্ফরিক এসিডের অংশ অধিক বর্তমান থাকে। 

কোন' মুত্তিকাতে চুণ অধিক পরিমাণ আছে কিন! 

জানিতে হইলে, সেই মৃত্তিকা শুকাইয়া লইয়া, হাতাঁয় 

গরম করিয়া, তদুপরি কিছু *সালফিউরিক্ এসিড্” 

ব শশরকা” গ্রাক্ষেপ করিলে, ধর্দি এই মৃত্তিকা ফুটিতে 

থাকে তাহা হষ্টলে বুঝিতে হুইবে যে, উহাতে চুণ 
থে পরিমাণে আছে। 

_. উত্তিজ্জা্ মৃত্তিকা-_নান! রা ৩০ 

' দেখিতে পাওয়া যাধ,-- 

, £&55 6, 

মিশ্রণে যে মুত্তিক। উৎপন্ন হয়, তাহাকে উদ্ভিজ্জীত 

মৃত্তিকা বলে। এই শ্রেণীর মৃত্তিকাতে চুণের অংশ 
মাত্রই থাকে না। ভারতবর্ষে সচরাচর এই শ্রেণীর 

মৃত্তিক দেখিতে পাওয়া যায় না! 

উল্লিখিত কয়েক প্রকার মৃত্তিক! ব্যতীত নদী 
এবং মোহানার স্থানে স্থানে এক প্রকার চর! ভূমি 

স্থানাস্তর হইতে ভগ্ন মুস্তিক! 

জল দ্বারা পরিচলিত হইয়1, যেখানে জ্রোতের প্রাবল্য 

অধিক নয় সেখানে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয় এবং প্রতি 

বৎমর পলি পড়িয়া ইহ! ক্রমে উচ্চ হুইতে থাঁকে ) 

এইরূপে চর! ভূমি গঠিত হয়। উদ্ত পলিসকল 
বৎসর বৎসর নদীর উর্মি পরিচালিত তীর-ভাম 
সংলগ্ন যাবতীয় পদার্থ দার! সারবান হইয়া থাকে 

এবং এইরুপে নানাবিধ পদার্থের সংমিশ্রণে উহ! 

বিশেষ সারবাঁন হয় বলিগ্কা চর! ভূমিতে চাষ করিতে 

সারের বিশেষ কোন প্রয়োজন হয় না। 

মুর্তিকার উল্লিখিত বালুকা, কর্দম, চুণ এনং 

জান্তব পদার্থ প্রস্ৃতি উপাদাননিচয় মৃত্তিকার মধ্যে 

ওঙতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও উহাদ্দিগকে 

পৃথক করিয়! লইবার জন্য নানাঁবিধ সহজ উপায় 

আছে; তন্মধ্যে একটার বিবরণ নিযে প্রদত্ত 

হইল। প্রথমতঃ কতক মৃত্তিকা লইয়! ১১২০ ফাঃ 

তাপাংশে উত্তপ্ত কর, তাহা হইলেই উহা হইতে 
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তু ০০০০১১৩১৩ সরা 

সহিত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। উত্ত পদার্থ যাবতীয় জলীয় অংশ নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। 
অতঃপর শী উষ্ণ মৃত্তিকা হইতে নির্দিষ্ট ওজনের 
কতক লইয়! উহা যতক্ষণ পধ্ন্ত লোহিত বর্ণ না হয় 

ততক্ষণ পধ্যন্ত আগুণে পোড়াও। এইক্ষণ উহ! 

হইতে দাহা জৈবিক পদার্থ পুড়িয়া! যাইয়া, উহার 

ওজন পুর্বাপেক্সা কম হইবে। এই প্রকারে 

মুত্তিকাতে কতকটা জৈবিক পদার্থ ছিল তাহ সহজে 

নির্য় করা গেল। তৎপরে এঁ দগ্ধ মুত্তিকাখণ্ড 

একটি”পাত্রে রাখিয়া এ পাত্রটী জলপূর্ণ কর এবং এ 

মৃত্তিকাথণ্ড জলের সহিত গুলিয়া লইয়া, অনুমান 

এক মিনিট কাল উহাকে স্থির ভাবে রাখিয়া, পরে 

পাত্রের উপরি ভাগ হইতে কৃতক জল ফেলিয়! দাও) 

তাহা হুইলে উহার মধ্য হইতে উক্ত জলের সহিত 

কর্দমের অংশ চলিয়। যাইবে এবং বালুকার অংশ 
পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকিবে । এই প্রকার অন্ততঃ 

8৫ বার জল মিশ্রিত করিয়া, উপরিভাগ হইতে 

কর্দমের অংশ ফেলিগা দিলে, অবশেষে এই পাত্রে 

নিভাজ বালুক1 মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়! যাইবে । এখন 

এই বালুকাগুলি উল্লিখিতভাবে উত্তপ্ত করিয়া উহ 

হইন্তে জলীয় পদার্থ এবং তৎপরে অবশিষ্ট গৈবিক 

পদার্থ পুথক করিয়া লইতে হইবে। পুর্ব উপায়ে 

যতট1 ইৈবিক পদার্থ চলিয়৷ গিয়াছে, তাহার মঠিত 

বর্তমান সময়ের পরিত্যক্ত জৈবিক পদার্থের পরিমাণ 

যোগ করিলেই, )ডউত মু্তিকাখণ্ডে মোট কতটা! 

জৈবিক পদার্থ বর্তমান ছিল, তাহার নির্দেশ 

পারে। বালুকা তত” সশরীরে আপনা আপনিই বাহির 
হইয়। পড়িয়াছে। এইক্গণ মুদ্তিকাথণ্ডের মোট 

পরিমাণ হইতে উল্লিখিত জৈবিক পদার্থ এবং বালুকার 

সমষ্টি অন্তর করিলে যাহ! অবশিষ্ট থাঁকিবে তাহাই 

কর্দম | ্ 
পার্বত্য প্রদেশে কখনও কখনও গ্রস্তরথণ্ড, 

চক ও কঙ্কর গ্রত্থৃতি পদার্থ বছল পরিমাণে মৃত্তিকা 

৫৪8 

হইতে 

নিচয়ের তারতম্য অনুসারে এই সকল মৃত্তিক!, 

প্রস্তরময়, চকময়, কৃ্করময় প্রভৃতি নামে অভিহিত 

হইর়। থাকে । 

মৃত্তিক৷ বিশ্লেষণের পুর্বে উহাতে যদি উল্লিখিত 

পদার্থগুলি বর্তমান থাকে, তবে উহ্বাদিগকে প্রথম 

গৃতিকা হইতে পৃথক করিয়া লইতে হয়। মিশ্র 

মুন্তিকাগুলি কোন শুষ্ক ঘরের মেজের উপর ছড়াইয়! 

দিবে; তৎপরে ক্রমে মৃত্তিকা যেমন শুকাইতে 

থাকিবে তেমনই উহাদিগকে ভাঙ্গিয়! গুড়া করিয়! 

দিতে থাকিবে; অঙ্ঃপর প্রস্তরথগডগুলি বাছিয়। 

লইয়া, উহাদিগকে পরিস্কৃত করিয়া! ওজন করিবে। 

অনন্তর শু মৃত্তিকাগুণি একটা সুষম চালুনি দ্বার। 

ছাকিয়া লইবে। এখন যাহা চাঁলুনিতে থাকিয়া 

গেল তাহাই কঙ্কর এবং যাহা চালুনির ভিতর দিয় 

বাহির হইয়া পড়িল, উহ্াই মৃত্তিকা । এইক্ষণ এই 

মৃন্তিকাকে পুর্বোল্লিখিত উপায়ে বিশ্লেষণ করি! 

লইতে হইবে ।- শ্রীরাজেশ্বর দাস গুপ্ত, এম, আর, 

এ, এস (লগুন )-_ধঙ্গীর কৃষি-বিভাগের কর্মচারি 

দক্ষিণ সাহাবাজপুরে 
সুপারীর চাষ | 

২ 9 

পুর্বপ্রকাশিত ১৮৩ পৃষ্ঠার পর। 
১৫ কানি বা তিন শত বিঘা পরিমাণ জমির 

উপর বাগান প্রস্তত করিতে কি খরচ বা আর ব্যয় 

হয় তাহার একট! হিসাব নিগ্নে প্রদত্ত হইল। স্থান 

বিশেষে কিছু বেশী কম হইতে পঞ$রে। সেযাহা 

হউক তন্দারা এ সম্বন্ধে একট! ধারণ করিতে সক্ষম 

হইবেন সন্দেহ নাই। 



২১৪ রা রঙ নারি ৫ 

ছি 
_কষক। রী শ্পীষ ১৩৯১ 

মি লওয়ার জন্ত সেলামি 
কানি প্রতি ২০০২ হিঃ- 

প্রথম ছয় বংসরের খাজন৷ 

কাঁনি ২৪২ হিঃ বৎসর-- 

১ বৎসরের সুপারি চারা কড়া প্রতি 

১০০ট! করিঘ়্া |০ বা 14 হিঃ 

ও মর৷ চারা বদূলাইয়! দেওয়ার 

ভন অতিরিক্ত কিছু খরচ সমেত 

মাদার গাছ বা ডাল রোপণ (বড় ঝড় 

ডাল অন্তত্র হইতে আন! খর5পহ-- 

নুপারির চারা রোপণ. 

তদ্বির রাখার জন্ত একজন মালি 

মাসিক ৮২ হিঃ প্রথম ছুই বখসর-_ 

মাটির আইল বাঁধা-_ 
এ বাগানের চতুদ্দিকে বেড়া দেওয়া 
একজন মুহুরি ৬ বৎসরের জন্য মাসিক 

১০২ হিঃ 

বাস ঘর ২ খাঁন-_ 

পুক্ষরিণী খনন-_ 

বিজ্ঞাপন ও ফরম ছাঁপ।ই খরচ-- 

্েশনারি খরচ-_ 

ডাক টিকিট ব্যয় অনুমান) চিঠি পত্রাদি 
লেখার জন্--- 

মাসে একবার পরিদর্শন জন্য ম্যানেজার 

নিবুক্ত প্রত্যেক বার ১০২ হিঃ 

ভোঁতা ব! পারিশ্রমিক) 

মোট ব্যয়-_ 
আর। 

পম বংসর-_-ফল বিক্রয় ছার! প্রতি কড়া 

৫২. হিঃ কান ৪৪০২ দরে 

৮ম বৎসর-_৬-২ হিঃ কড়া 
: ৯ম বৎসর-+-৭২ হিঃ কড়া কানি ৬৫০২ 

ক্রমে যত পান বড় হয় ফলও বেণী ং হইতে 

১২ 

২১৬০২ 

৮০০০ 

১২০০ 

৩০০২ 

২০০২ 

১৫০০২ 

সহ 

বি 

২০০২ 

১০০২ 

৩৫০২. 

১৫০২ 

টি 

১০ 

১৯৭০০ 

০০ 

০০০ 

০০০০২ 

থাকে। ডাল হইলে প্রতি কড়ায় ১২১৫২ টাকা 
পধ্যন্ত আয় হইতে পারে। 

উপরে দেখা যাইতেছে যে ছুই বংসরেই সমস্ত. 

মূলধনের টাকা উ্সি! যাইয়া! ২১০০২ টাঁকা লাভ 

ড়াইয়াছে। 

বাগানের মধ্যে আদা, হলুদ, আনারস প্রভৃতি 

গাছ দেওয়া যাইতে পারে, তত্বার! প্রথম প্রথম কিছু 

অতিরিক্ত আয়ের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে এবং 

বাগান প্রস্ততের ব্যয় অনেক পরিমাণে লাঘব হয়। 

এক কড়া জমিতে ধান্ত প্রভৃতি অপরাপর ফশল 

করিলে ২৩ টাকার বশী হয়না ও তাহার জঙ্য 

অধিক পরিমাণে কৃষাণঙিগের উপর নির্ভর করিতে 

হয়। ইহাতে তাদৃশ কুলি মজুরদিগের খোষামোদী 
করিতে হয় না। বৃষ্টি, অতিনুষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্তও 

ভূগিতে হয় না। ইহা সর্বতোভাবে ভদ্রলোকদিগের 

অবলম্বনীর কি না পাঠকবর্গই একবার চিন্তা করিয়া 

দেখুন। 

এদেশে কেহ কেহ বাগাঁনে ফল ধরিতে আর্ত 

করিলে ইজার! পিয়া থাকে এবং কখন কখন কোন 

দায়ে পড়িলে নিদ্ধীরিত কয়েক বৎসরের জন্ত বাগানের 

ফল বন্ধক দিয়া রাথে ; এ সময় চলিত বাজার দর 

অপেক্ষা ১২১ ॥ৎ কম দরে লেখ! পড়। করিয়া দেয়, 

এইরূপে তাহাতে অনেকে প্রচুর অর্থ উপাজ্ঞন করিয়। 

থাকে । হয়তো তৎগর বৎসর স্থপারির বাঞ্জার তেজ 

৫ | সরল ক্লষি-বিজ্ঞান |- বঙ্গীয় কৃষি- 
বিভাগের আ: ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন্, জি, মুখার্জী, 
1.১.) 11,7২.8.0.) & ঘ.7.£,9. প্রণীত ভারতীয় কষি 

সম্বন্ধে একখানি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক | কৃষিশিক্ষার্থী 
ছাত্রদিগের ও বাহাঁদের চাষ আবাদ আছে তাহাদের 

পক্ষে বিশেষ প্রয়েংজনীয়। মুল্য ১- টাকা । 



&ম খও, টিম ই 

হইলেও মহাজনে সেই সুপারি ২ ২1৩ |০ টাকা ক কম দরে 

খরিদ করিতে সমর্থ হয়। 

এই প্রবদ্বটা পাঠ করিয়া হয়তে৷ অনেকেরই মনে 

একটা বাগান তৈয়ার করিবার ইচ্ছ! ন্বতঃই প্রবল 

হইতে পারে, এনং সেই সঙ্গে সঙ্গে বদি এমন কোন 

স্বিধ। দেখিতে পান বে, নিজে কোন প্রকার কষ্ট 

স্বীকার করিতে হইবে না, বিদেশেও আপিতে হইন্ে 

না; অথচ সাহেবের! চা-বাগান ইত্যার্দিতে টাকা খাটা- 

ইয়া যেরূপ উপস্বত্ন ভোগ করেন, সেই মত স্ুবিধ! 

রহিয়াছে, তখন শত শত লোক ইহাতে খোগদান 

করিতে অগ্রসর হইবেন এমত আশা কর! যায়। 

তাহাদের স্বিধার্থ শিক্পুলিখিত '্রান্তাবটী সন্নিবেশিত 

করা হইল । যদি আবশ্তক মত গ্রাহক পাওয়া যায় 

অন্ততঃ এক সহস্র অংশীদার প্রার্থী ভয় তবে একটা 
যৌথ কাঁরবারের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। 

প্রত্যেক অংশ ১০২ কি ২০েশহিসাবে মুল্য নিরূপণ 

করিলে বড় আকারে কাজ করি মূলধন সহঙ্জে 

সংগৃহিত হইতে পারে। এই টাকা আবার 
৪1৫ কিস্তিতে আবশ্ঠক মত লইলে অধিকতর সুবিদ 

জনক হইবে। এই প্রণালীতে সাহেবের শত শত 

কাধ্য করিয়! বিশেষ লাভবান হইতেছেন ও স্বজ(তি 

প্রতিপালন করিতেছেন। ধাহারা যোগদানে ইচ্ছুক 

এক্ষণে কেবলমাত্র স্বকীর নাম ঠিকানা কত আংশ 

লইবেন লিখিয়!, নাম তালিকাভুক্ত ক্রিয়। রাখিলেই 

চলিবে। পরে আইন মত রেজেষ্টারি* করণ ও 

কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করিতে বাহ যাহ! দরকার কর! 

হইবে। | 
এতক্ষণ আমরা স্রপারির চাষ আবাদ সম্বন্ধে 

লিখিলীম। উহাতে ব্যবস! বাণিজ্য কিরূপ চলিতেছে 

তদ্বিষয়ে এস্থলে কিছু বলা অসংলগ্ন হইবে এমত বোধ 

করিনা । ভোলা ও দৌলতর্খা বন্দরে কয়েকজন 
বিক্রমপুর দেশীয় আড়তদার আছেন, তাহার! নিজেও 

ক্রমে 

অধিক খরিদ করিয়া চালান দে দেন ও ও বিদেশস্থ বার 

দিগের মাল খরিদ করিয়া পাঠাইয়া থাকেন । মর্ধ 

প্রতি /৫ আড়তদারী খরচ লন। গৃহস্থ লোক বা 

ফড়িয়া মাল বিক্রয় করিতে আসিলে তখন দর হুইতে 

তাহাদের কমিশন /* কাটিয়া রাখে ও জমিদার 

খাজনা ৬বৃত্তি প্রভৃতি বাবৎ /* কর্তন করে। এবং 

স্থপারি বাছাই ও জাহাজে তোলাই খরচ প্রতি শত মণ 
৭৮ টাকা হিসাঁবে লইয়া থাকে। বাজার দর কলি- 

কাতার বাজার দরের উপর নির্ভর করে। কখন 

কখন বাহির মোকামের অর্থাৎ কলিকাতা ভিন্ন 

অপর স্থানের যথ! রঞ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, 
“মালদহ, যশোহর, সিরাজগঞ্জ, পুরুলিয়া, ভাঁগলপুর, 

সাহেবগঞ্জ, মৈমনসিং, গৌহাটা প্রভৃতি স্থানের ক্রয় 

চাপ অধিক পড়িলে কলিকাতা অপেক্ষা দর চড়া 
হইয়। উঠে। কনিকান্তা এখান হইতে প্রায় ১৬৭ 

মাইল দূর, মাল রওনা করিবার ছুই রাস্তা আছে, 

এক ৩7091190110 ১০1৮1০০ জাহালে, আর 

এক কতক জাহাজে খুলনা পথ্যন্ত আর খুলনা হইতে 

বি, পি, রেলে কলিকাতায় । প্রথম লাইনে ভাড়া 

1%১০ ও দ্বিতীয় রাস্তায় ভাড়া 1৮%০ | এখান হই 

প্রতি বংসর ১৪১৫ লক্ষ টাকার সুপারি অন্তান্ত - 

স্থানে চালান হইয়া থাকে । কলিকাতায় আডতদার 

আছে তাহাদের নিকট মাল লইগ! যাইনে বাঁজার 

দরে মাল বিক্রর করিয়া দেয়। এজন্ত %০, %১০ 

হিসাঁবে আড়তদারী লইয়। থাকে । তাহারাই আব-. 

শ্তক মত টাঁকা সরবরাহ করিয়া থাঁকে। গ্রথম 

প্রথম বিল যাইবামাত্র টাকা কোম্পানীর হুণ্ডি দ্বারা 
পাঠাইয়৷ থাকে । 

এ দিকে স্থানীয় মহাজনে গৃহস্থ্দিগকে নকল 

সময় সম্পুর্ণ টাকা দেয় না, কিছু কিছু বাকি রাখে, 

পরে টাকা আিলে হিসাব পরিষ্কার করে । ২১ জন 

তৎক্ষণাৎ বিক্রয়ের পর দেন! পাঁওন| গরিশোধ করিয়! 



দে 1. এখানকার ও ওজন নিহা দুতরাং কোম্পানি 

নি 'বৃসক্কার ওজনে মণ প্রতি /২। সের বলন বা বেলী 

্াওযা যায়, তদ্যতিত ওজনের সঙ্গে ১০টা সুপারি 

'ঢাপাইয় দিবার নিয়ম অছে, তাহাতেও কিছু অতি- 

টিক ওজনে বৃদ্ধি হয়। এবং কয়ালদিগের হস্তে 

*গহস্থদিগকে কিছু প্রবঞ্চিত হইতে না হয় এমত 

বলিতে পারি না, কারণ তাহার! যথার্থ ওজনের 

উপর কিছু বেশী লইতে চেষ্টা করে, তা সৎ বা অসৎ 

-হুউক এই প্রথা চলিয়া অমিতেছে। ব্যবসাহী দিগকে 
সবাজার গতিকে কখন কখন লোৌকসানও দিতে হয়, বে 

তাহা অতি বিরল। কলিকাত! বড় বাঙ্গার সোণা- 

-শুটীতে মাল যাইলে তথাকার নিয়ম অনুসারে টাকার 

নক আনা বাট! পাকয়া থাকে । ছুই স্থানে সমান 

ঘর হইলেও হণে 1১০। ॥৭ লাভ পাইয়া থাকে । 

.. জ্বপারি একটি পাকা জিনিষের ব্যবসা, দীর্ঘ 

একাল রাখিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। বধ! 

কালে ঘুণে কিছু কিছু নষ্ট করে, তদ্যতীত বিশেষ 

ক্ষতিকর কিছুই নাই। কাঁচা সুপারি ঝ| নূতন 

স্কুপারি (যাহ! প্রথম প্রথম বিক্রয়ের জন্ত আইসে ) 

ক্ষিছ দিন থাকিলে শুষ্ক হইয়া যার ও ওপ্ণে 8৫ 

সের কম হুইয় পড়ে । ভিজা দাগি শুকনা অনুসারে 

দ্র সাব্যস্ত হয়, নূতন সুপারি যতই পুরাতন হইতে 

থাকে ততই ভাপ বা! শুষ্ক হয়। পরে বেশা কমতি 

“হয় না, এজন্য পুরাতন সুপারি অপেক্ষ। নৃতনের দর 
নত 

কৃষিতন্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণাত 

রুষি গ্রন্থাবলী ৷ 
৯। কৃষিক্ষেত্রে( ১ম ও ২র খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 

িংস্টণ ১২। (২) »সবজীবাগ ॥* (৩) ফলকর ॥* 

ও) মালঞ ১২। (৬) 77058015801 0021099 ১৯। 

্) সি ০০1০:০1%০ | পুস্তক ভিঃপিঃতে পাঠাই 
কুণক আফিসে পাওয়া যায়। 

এক টাক! আট . রাঃ আনা কম। কোন খানে নকি 

দর হইতে পারে তাহা গ্রর্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অপরে 

সহজে ঠিক করিতে পা না, কিছু দিন দেখিলেই 

অতিভ্ঞতা জন্মিতে পারে । আাড়তদার্ প্রত্যেক হাটে 

যেথাকে খরিদ করে তাহা একত্র করিয়া একট! 

পড়তা দর করে ও স্পা ৩৪ প্রকার বাছাই 

গাকে। ১। মোটা । ১। চিকণ। ৩। ভোট 

নাণি। ৪1 মধ্যম গোর মোটা ও বড় চিকণে 

মিশ্রত। এক প্রকার লোহার চালনি আছে 

তণ্দারা সহজে এই গুলি খায় লওয়া যাইতে পারে, 

চানুনি খরচ প্রতি শত মণ ৩৪০ ৪২ ছিঃ লইয়া! থাকে । 
ভোট নাণি কিছু শপ্তা দরে" বিক্রর করিয়া ফেলে। 

পাইকের! উহ! লইয়া স্থান বিশে কাটিয়া বিক্রয় 

করিয়। থাকে । যহটুকু বোঝা যার, তাহাতে 

আড়তদারদিগের নিকট মাপ খরিদ করিলে সময় 

সময় যে দর দেওরা যায়, সেই মত মাল পাওয়। 

যায় না। খুধ টা মাপের পরিবর্তে হরতে নিরেস 

পর ঢালাইতেও পারে, আবার হয়তে। হঠাৎ বাজার 

চড়িয়া াইলে বাধা দরে মাল খরিদ করিতে পারে। 

পুনরার পত্র ০ আঞ্ুমতি লইতে হয় । এই সব 

বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ আড়তদারদিগের নিকট 

নিজের লোক রাখেন। তাহারা খরিদের সমস্ব 

উপস্থিত গাকে ও মাল রপ্তানি কিবা দেয়। 

এ দেশীয় লোকে মাল বড় কপিকাতায় পাঠায় 

না, ইহা তাঁহার! বড় ঝঞ্চাট বোধ করে, বাটাতে বসিয়া 

২২১২ টাকা কম পাইলে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ 

করে না। আর একটী কারণ, চালানি কারবারে বেশী 

টাকার দরকার সেক্প বিশিষ্ট অর্থশালী পোক নাই, 

থাকিলেও এ দিকে তাহার্দের লক্ষ্য কম। কাজেই 

বিদেশীয়দিগের হস্তে ইহার ব্যবন! বাণিজ্য নির্ভর 

করিতেছে ।--আর মিত্র। 

ঁ 
(ই 

1 
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বং বেং 
এ ; স্বষকের বিশেষত্ব এই যে, ইচাতে সাময়িক | এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেনিতুক্ত হইবেন ব) আছেন, ট 

টক্কীষি অত্বস্বীয় ফাবতীয় সংবাদ, সরকারী কৃষিক্ষেত্র | গ্রীহার! নিয়লাখত বীজগুলি পাইবেন । | 

£: সমূছের বিবরণী, ফল ফুল শন্তাদি উৎপাদনের উৎকষ্ট 

সের দি 1. “প্ল্যাকিং ও শাশুলাদি স্বতন্ত্র । 

858 | রঃ নুন ্ ীরস্ত হইতেই চিনি ভি হইবার / 

ল দগতপনে্ ইহার পৃষ্ঠপোষক) উপযুক্ত সময় । যাহারা) এক্ষণে ইগ্ডয়ান গার্ডেনিহ 

রা স্্প্পী সভারেণ মেশ্বর হইলে_গ্রী্নকালে বপনোপযোগী 
টা এরং অভিনব প্রপাপী প্রভৃতি, ক্লষিকম্খরত ব্যক্তি দেশী সবজীবীজ ২৪ রকম ২।০ 

:..ৰর্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় যথারীতি প্রকাশিত হয়। » ফুলেরবীজ ২০ » রি 
: . ক্কষক।-_কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক | _ শীতের বিলাতী সবজীবীজ আমেরিকার 

সপ টিনে মোড়াই কব! ৪ রকম ১ বাক্স ৫1০ 
পঞ্জ 1 গ গু ক ৰ 
জিবি | রর শীতের বিলাতী সটন: কিন্ব৷ ল্যাণ্ডেের 

প্রকাশিত-হইতেছে। কৃষকের জীনিবার অনেক শীতের দেশী সবজীবাঁজ ২৪ রকম ২০ 
থাই ইহাতে আছে: -বঙ্গবাসী। ও ডাকমাশুল ইত্যাদি ১৯ 
রঃ 0১6 4725/08) 5010115 1701720ঠি)] 01 06. ০015561- | ০ 

২ 20101) 06 0105 53520520009 ১০৩৩ আয 2৮ | সাধারণ মেম্বর হইলে__. 
: 0 0007 ম)0০506105000007005- 200 057 গ্ীক্ষ বধাকাঞ্জের বপনোপযোগী 

৮০৮১৪ ০00255 1১950170 0১01 016205, গা ঈ ূ দেশী সবজীবীজ - ২৪ রকম ২1০ 

না 85 ৪2500 রে চার জলা রর রে » ফুলের বীজ ও ০ ৪ 

89125 500১৩ 567৮)০5 0০ 90৬61) 9£ 15)018- পো র্ 
:286005. 28770]0815 59 15 510210 2101085 01 শীতকালের বপনো সী আমেরিকার 

রঃ 4815 0082581200657----7942127227. মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী 

1৮৬6 255 005 050555101) 00 20110571512 » | সবজী বীজ রি 

আযম 13610891) 1155921579- [1005 05405 10) বিলাতী ক্ষুল বীজ ৮ প্যাকেট উঠি 
আধয0811015] €017১805 5101) 210 5 ৮9৩11 ০0150110050, দেশী সবজী বীজ ১৮ রকম ১০৮৩ 

4172 212/22%, ডাকমাশুল ইত্যাদি ॥ 
চি 2424 558ল সি ২২. 

সার! সার! সার! এতদ্বযতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বার! 
: চিতা পরিচালিত বাঙ্গাল! মাসিক পত্র “কৃষক” প্রতি মাসে 

এক কপি করিয়। পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে 
ইত রা সার । অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে | শ্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ৫২ পধ্যন্ত টাকায় 

| 
| 

1 ফুল, ফল, সবজীর চাষে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ ূ /০ এবং ৫. অধিক হইলে শতকরা ১০২ হিঃ কমিশন 
-ফলপ্রদ । অনেক 'প্রশংসা পত্র-আছে। ছোট টিন : 
আগ মাশুল ॥৮%০, বড় টিন মান মাশুল ১।০ আন! । 

পাইবেন। 

স্পেশ্তাল মেম্বর £_-কৃষকের গ্রাহকগণ এসো- 

_দিয়েসনের স্পেশ্তাল মেম্বর । তীহারাও বীজ গাছাদি ও 

খরিদ করিলে উচ্চহারে কমিশন পাইবেন. ডে 

সভারেপ মেশ্বরকে বার্ষিক এক সভারেণ বা ১৫২. 

টাকা, সাধারণ মেম্বরকে বার্ধিক ১০২ ও লগ 

॥ মেস্বরগণকে কৃষকের, বার্ষিক মূল্য ২৯ দিতে, হয়| 1. 

ব্যরহারের প্রণালী টিন সহ পাইবেন । 

নী হাড়ের গুড়া 
১ রি অত্যন্ত মিহি গুড়) 

শন, সবজী, বাগানের পক্ষে উত্তম সার। 

প্রতিয়গ 1, ।: অর্ধমণ ১%*.। -দশসের ১ ॥ পাঁচ 
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৪ম খণ্ড । 

কৃষক 
পাত্রের নিয়মাবলী। 

১। “কৃষকেপ্র অগ্রিম বাধিক মূল্য ২২। প্রতি 
সংখ্যার নগদ মূল্য ৬০ তিন আনা মাত্র। 

২। সীড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক 

খ্যা কষক প্রেরিত হইবে। 
৩। আদেশ পাঁইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে 

পাঠাইয়! বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি । 
পত্রাদ্দি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন । 
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মাঘ, ১৩১১ সাল। ১০ম সংখ্যা। 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য। 

ক্ষ ।--ঘাটাল অঞ্চলে বোরো! ধান্ত রোপিভ 
হইতেছে । তুল! এবং রবি শস্তের অবস্থা আশাগ্রদ্র- 
বলিয়।৷ সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে । এ. 

শপ (0 ০ ৰ 

চাঁউলের দর।__সাঁধারণ মোটা চাউল প্রতি. 
টাকায় সদরে ।৫ সের, কাঁথিতে ॥* মণ, তমোলুকে 
(৩। সের এবং ঘাটালে।৪ সের হিসাবে বিক্রীত 
হইতেছে। 

নিডী ি 

গে! বসস্ত।--নিজ বর্ধমান সহরে গোরুর বসস্ত 

রোগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে এই 
রোগের চিকিৎসক নাই, ইহাই কৃষকদের বিশ্বাস । 
যে সকল গোরু এই রোগাক্রান্ত হইতেছে বিন!- 
চিকিৎসায় তাহারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে । 

উর | 

প্রভৃত বুষ্টিপাত।-বদ্ধমানে বিগত ৯ই মাঘ 
রাত্রি আন্দাজ ১২ টার সময় মেঘ ডাকিয়া প্রায় দেড় 
ঘণ্টা কান ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাতে লতা... 
খন্দ ও রবি শন্তের বিশেষ উপকার হইয়াছে): 
পু্করিণী আদিতে প্রায় উর্ধে আধ হাত জল বাড়িয়া : 
গিয়াছিল। রি 

পাট।-_-গবর্ণমে্ট এদেশে পাটের চাষের উন্নতি- রি 
বিধানে মনোনিবেশ করিয়াছেন । -এ সত্বন্ধে নানা 
প্রকার অনুসন্ধানাদি চলিতেছে । গব্ণমেণ্টের কষি-: 

বিভাগের ভূতপূর্বব ভাইরেক্টীর মিঃন্দলিসন এতৎ 

সম্বন্ধে সংপ্রতি যে রিপোর্ট দাখিল * করিয়াছেন, : 



| সর তাহাতে ষট হয় যে, | ব্দ্ধদেশ এবং মান্জাীজ ও বোঘাই 
অঞ্চলের বহু স্থানে যথেষ্ট পাঁট উৎপন্ন হইতে পারে। 

ক্ৃতরাং পাটের চাষ যাহাতে শুদ্ধবঙ্গে আবদ্ধনা 

, থাকিয়া ক্রমশঃ ভারতের. অন্তান্থা প্রদেশে বিস্তৃত 
হয়, কর্তৃপক্ষ তাহার চেষ্টা করিতেছেন। সেই 

সঙ্গে পাট পচাইবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে না 
_পারিলে ভারতের সর্বত্র পানীয় জলের নিম্মলতা 
'১ নষ্ট ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হইবে। 

ৰ রতি 

শ্রীযুক্ত স্বামী ত্রিগুণাতীত সম্প্রতি আমেরিক। 
হইতে প্রেরিত পত্রে সমুদ্র গর্ভস্থিত মনোহর উদ্যান 
সত্বন্ধে ষে বিবরণ লিখিয়াছেন আমাদের পাঠক 
বর্গের অবগতির জন্ত নিয়ে তাহার কিয়দংশ সন্নি- 
বেশিত করিলাম £-- 

ছিটে 

সকলেই জানেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে 
কালিফর্ণিয়া নামে একটা প্রদ্দশে আছে, সান- 
ফ্রান্সিক্কো নামক সহর ইহার উত্তরাংশে অবস্থিত, 
ইহার দক্ষিণাঞ্চলে, সান্জ্রান্পিক্কো হইতে প্রায় 
৪৮৩ মাইল দুরে লসএছ্িলস্ নামক আর একটা 
সহর আছে। লসএঞ্জিলস হইতে প্রথমে রেলপথে 
পরে জাহাজে প্রায় ৫৩ মাইল দক্ষিণে আিলে 
ক্যাট্যালিন! ম্বীপে ফ্যাভেলন নামক নগরে পৌছান 
ষায় এই খানে উক্ত উদ্যানটী সংস্থাপিত। 

টি 
আমর! প্রায় ২০২৫ জনযাত্রী একটা ক্ষুঙ্জ জাহাজে 

উঠিলাম |. তাঁহাকে গ্লান-বটম-বোট বলে । আমরা 
যাইয়! বেঞ্চের উপর পা! ঝুলাইয়। বসিলাম ) বেঞে। 
স্থন্দর মখমলের গণ পাতা । সচরাঁচর থে স্থানটার 
মধ্যে লম্বা টেবিল ও টেবিলের টতুঃপার্থে বেঞ্চ পাতা 
থাকে, তথায় এ লম্বা টেবিলের পরিবর্তে আমাদের 
কাচনিশ্ষিত লম্বা কৃপ। কুপের চতুদ্ধিকে বারাও্ডা ব৷ 

এরেজিং দেওয়া। আমরা বেঞ্চের উপর বসিয়া, সেই 
সূরলিঙের উপর হাত রাখিয়া, কৃপের ভিতর ঝুঁকিয়া 
1 শিতে লাগিলাম। কুপ, লম্বায় প্রায় দশ হাত, 
পু, প্রায় চারি হাত। গভীর প্রায়_আমর| 

কতকগুলি বাম্পীয় যন্ত্রের দ্বারা চালিত; 

 ঘেখানে গা রাখিয়াছিলম, তথা হইতে হাত, আড়াই, 
তল! কাচ-নির্মিত-_ঠিক জলের উপরেই । কাচ যেন 
জলকে দাবাইয়া রথিয়াছে ; জল, কাচ ভেদ করিয়া, 
ভিতরে প্রবেশ করিবার কতই চেষ্টা করিতেছে, 
কিন্ত কিছুতেই কৃতকাধ্য হইতে পারিতেছে না। 
এই কাচের ভিতর দিয়! মহাসমৃদ্রের রত্বাকর দেখিতে 
লাগিলাম!! ইহারই নাম প্গ্লাস-বটম্-বোট্” 
(1455-0066975-3090 অর্থাৎ কাঁচ-তল-পোত। 

ইহা ছোট বড় নানাপ্রকার কলেবরের আছে। 
কতক- 

গুলি দাড় দ্বারা বাহিত হুয়। 
০৫০0 

জাহাজ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে গভীর হইতে গভীর- 
তর জলে যাইতে লাগিল। জলের অভ্যত্তরস্ত দৃশ্তও 
নুনুর হইতে সুন্দরতর হইতে লাগিল। 

০ 

ঢেউ-খেলানে জমি হইতে ক্রমশঃ সমুদ্র-তগ 
ছোট ছোট পাহাড় পর্বগরূপে প্রকাশ হইতে লাগিল। 
পাহাড়গুলি আমাদের পাহাড়ের মত ঠিক নহে। 
যেন বড় বড় প্রস্তরপিণ্ড একত্রে সাজাইয়৷ পাহাড়ের 
আকারে কেহ করিয়া রাখিয়াছে। প্রস্তরথগুগুলির 

গায়ে নানারঙগের শৈবাল। শুধু নানারগ্গের ময়, 
নান! রকমের। 

০ 

যত দুরে যাইতে লাগিলাম, ততই দৃষ্তের ঘোর- 
ঘট! বদ্ধিত হইতে লাগিল। মনোহারিত্ব অধিক 
হইতে অধিকতর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ নিবিড় 
জঙ্গল, বৃহৎ পর্বত, বড় বড় বৃক্ষ, বড় বড় মাছ। 
আবার জঙ্গল একটু পাতল! হইয়া আসিল, পর্বত- 
গুলি ছোট ছোট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ এক 
অতীব চমৎকার পুশ্পোদ্যানে উপস্থিত হইলাম” 
নানা প্রকারের ফুল গাছ। গাছগুলি ছোট ছোট 
নয়। এক এক স্থলে খুব বড় বড় ফুল গাছ, গাছের 
পাতা ঠিক যেন শ্বচ্ছ পাঁতলা পাচমেন্ট কাগছের,মত, 
দেখিতে আকারে অনেকট! শালগাছের পাতার মত। 
কোথাও কোথাও, তলায় যেন তুল ছড়াইয়! 



৫দ খণ্ড ১০ম সখ্য] | ক্কীষক, |. এ হি১৯ 

রহিয়াছে, লে গুলি মসক্লাওয়ার (]0055-601/৩7) যেন ঠিক "গাজি-দাহেব” | খুব লব ও মাথায় খুব 
বা শৈবালপুষ্প। খুব বড় বড় লাল মাছ, সবুজ মাছ, বড় চাঁমর। কোন কোন গাছ ঠিক বাঁবল! গাছের 
রূপোলি রঙ্গের, সোণালী রঙ্গের মাছ দেখিলাম; মত। এক একটা গাছ বেল ফুলের কুডির, মত 
এক একটা মাছ মাঝারি কাতল! মাছের মত বড়। কুঁড়িতে ভরা । এ নব বাহারী গাছের তাকত 

| --০-_ করিতে হয় না, জল দিতে হয়। কোনও কষ্ট নাই, 
'সমুদ্রের ভিতরও তালগাছ (বিলাতী তাল গাছ) কোনও যত নাই; কিন্তু কেমন আশ্চর্য্য ফুলবাগান ! 

দেখিলাম । তাহার নাম সি-পাম ( ১০৪-১818) )। এ বাগানের মালী ও মালিক কে জানেন? 
কোখও ঠিক পলাশ-ফুল গাঁছের মত বড় বড় ও অতি* এ বাগানের মাঁলীও যে, মালিকও সে। *ু" 
সন্বর ফুল গাছের জঙ্গল। কোথাও ছোট ছোঁট বাগানের নিয় ম, তন্ত্র প্রভৃতি সবই বিভিন্ন। 7. 

ঠিক'মোমের ফুলের মত ফুল গাছের জঙ্গল। নান | ৰ 
রঙ্গের ফুল। ফুলের রং ও আকৃতি দেখিলে মুগ্ধ 
হইতে হয়। যেন প্রকৃতি নিজে নির্জনে বসিয়! 
তার সেই চিদ্ঘন অস্ুলি দ্বাৰা নিজের মনের 
মত করিয়া এই মনোহর ফুলগুলি নিম্মাণ করিয়া" 

ছেন। পাছে নরলোক ম্পর্শ করিয়া! সেই দ্বর্গীয 
সৌন্দধ্য নষ্ট করে, সেই জন্তই বোধ হয় মা উহ্] 

প্রাদশিক কুষি সংবাদ । 

এ বৎসর পাঞ্জাব অঞ্চলে তুলা! চাষের পরিমাণ 

প্রকৃত পক্ষে অনেক অধিক । এ বৎসর প্রথম বার 
সমুদ্রগর্ভের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কোথাও 
অতি সুন্দর অপরাজিতা! ফুলের মত সবুজ ছোট ছোট 
ফুলের গাছ। গাছভরা ফুল। কোথাও কোন 

কোন গাছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ম্পঞ্জ টুকরার মত ফুল। 
কোথাও সমুদ্রের তলা আবড়ো খাবড়ে!, কোথাও 

অতি পরিপাটীরূপে ঢেউখেল:নো । এক এক স্থলে 
তালের অঠ্ির মর্ত যেন কি ছড়ান রহিয়াছে। 

টিটিনিরঠ 

ড় বড় ফুলগাছগুলির গোড়া যে মোটা, ভাহা 
নহে; খুব লঘ1, এক-এনে, শাখা-প্রশাখ-বিবজ্ধিত, 
কেবল পাত1 আর ফুল। সেই গাছের গোড়া হইতে 
আগ! পর্য্স্ত কেবল গাত্রে সমান দুরবস্তী এক একটী 
পাতা, আর প্রতি পাতার গোড়ায় কতকগুলি ফুল। 
প্ররূপ এক-এনে গাঁছ এক সঙ্গে ছুই তিনটা করিয়া 
এক এক স্থলে। এক এক স্থলে ঝোপড়ের মত। 

ঝৌপড়গুলিও নেহাত বেঁটে নহে। এক একটা 
গাছ এমন কি ২০০ ফিট পধ্যস্ত লম্বা । 

০ (0 সস 

মত ফুল রাশীকত। কোন কোন গাছ দেখিতে 
এক এক রকম গাছে ঠিক জহরী-টাপা ফুলের 

১১,৭৯১০০০ একর বলিয়া অনুমান হয়, দ্বিতীয় বারে 

১১,৭৪,২০৭ একর এবং শেষ বারে বিশেষ অন্ুসন্বনে 
১৫,৭৯,৬০০ একর বলিয়! স্থিরীকূত হইয়াছে। 
ইহাতে দেখা যাঁর যে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর 
শতকরা ৩১ তাগ বেশী চাষ হইয়াছে এবং পুর্ব পুর্ব 
দশ বৎসরের গড় পড়তায় শতকরা ৫৪ ভাগ বেশী 

হইয়াছে । * 

দিল্লি বিভাগে বৃষ্টিতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। 
সময়ে সকল স্থানেই বৃষ্টি হইয়াছে । বিশেষতঃ 

রোহতক, গুড়গাও, দিল্লি এবং কর্ণেলে বিশেষ 

গুবিধা ছিল। 

বৃষ্টির জলের স্মুবিধা' থাকার জন্য যাহাতে 
০০ 

এবৎসর এত তুল! চাষ বেগীর কারণ অনুসন্ধান | 
রড দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, গত বৎদরে চড়া 
দরে তুলা বিক্লীত হইয়াছে, বৃষ্টিরবিশেষ সুবিধা! ছিল 
এবং নূতন গাট বীধিবার কল "স্থাপিত হইয়াছে। 
সুতরাং তুল! চাঁষ বেণী হইবার "বিশেষ ম্বিধা . 

এ ০ ি-৯৯প্ 

হইয়াছে। 



মাঘ) ১৩১১ 

ফ্যানেলের খালের জল পায় না তাহাতেও « এ ৷ বদর হ্ও়ায় আবাদের কার্য সুচারু রূপে সম্পর করিতে: 
১২২,২৭৯ একর হইতে:২১৬১৬০ একর পথ্যস্ত বেশী পারা গিয়াছে। 
হইয়াছে 
১ দিঙ্গি ও রোহতকে প্রায় দ্বিগুণ তুলাচাষ 
হুইয়াছে। জঙ্গলে তুল! যাহা হয় তাহ! বিদেশে 
রানীর অনুকুল নহে, কেবল তথাকার ব্যবহারোপ- 

গী তুলা চাষ হইয়া! থাকে । 
লাহোরে চাষ বেশী হইয়াছে বিশেষতঃ ক্যানেল 

কাটাইবার জন্ত চাষের বিশেষ হুবিধ! হইয়াছে। 
গুজরাট, আটক, ঝিলম জেলার বৃষ্টির সুবিধার 

জন্ত ক্যানেল শুন্ স্থানেও বেশ ফসল জন্মিয়াছে। 

 মুলতান বিভাগে সমুদায় জমির ২ অংশ তুঠা 

চাষ নিয়োজিত হইয়াছিল। 
চেনাঁবকলোনীতে ৪৭,৪৯০ একর হইতে ২৯৮, 

৮*০ একর জমিতে চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ফসলের 

হার তের আনা রকম বলিয়া অনুমান হয়। 

এ বৎসর মোট ৩৬২,৭০৫ গঁইট তুল! হইয়াছে, 
গত বৎসর ২৬২,২৪১ গাইট হইয়াছিল এবং দশ 

বৎসরের গড় পড়তা৷ ১৯৯,৪৬৪ গাইট। 
5 শসা (0 পপ 

১৯০৩ সালের নবেম্বরে দিলিতে টাকায় /৫8% 
সের তুল! বিক্রীত হইয়াছিল এবং জান্ুয়রীতে /৫ 
সের পধ্যস্ত চড়িয়াছিল এবং মে মাসে /৬সের হইয়া- 
ছিল। অক্টোবর পর্য্যন্ত এই /৬ সের দর ছিল, 
শেষ /৬॥ নামিয়৷ ছিল। 

_ অমৃতসরে ডিসেম্বর হইতে এপ্রেল পর্য্যন্ত /৫॥ 
দ্র ছিল এবং মে হইতে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত /৬| 

নামিয়া ছিল। আক্টোবরে অন্ত সময়ের জন্য /৫॥ দর 
(উঠিয়া নবেশ্বরে /৬। সের দর হইয়াছিল। শেষ 
দিদি দরেই দর ডি | 

* বঙ্গদেশে এবৎসর 1 ) ইক্ষু চাষের বেশ : 
রি হুইয়াছিল। জানুয়ারী হুইতে জুন মাসে 
খুন সচরাচর, বসান হয়, তখন মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি 

€ 

সমগ্র বঙ্গদেশে ৬৭৫,৯** একর পরিমিত জমিতে : 

ইক্ষুর আবাদ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়। 
ছিল। কিস্ত মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, 

৬৩৭,৮০০ একর পরিমিত জমিতে বাস্তবিক আবাদ 

হইয়াছে । বিগত বৎসর ৬৩২,৪** একর জমিতে 

ইক্ষুর আবাদ হইয়াছিল । অবহাওয়াঁয় অবস্থ। ভাল 

থাকাই এ বখসর আবাদের জমির পরিমাণ দি 
পাইয়াছে। 

ট ওটা (6 ৩০০০০০০০ 

দ্শটী জেলায় যথা বীরভূম, রাঁজসাহী, খুলনা, 
দিনাজপুর, পাবনা, ফরিদপুর, গয়া, মুঙ্গের, সাঁওতাল 
পরগণ! ও হাজারীবাগ জেলায় মোটের উপর ষোল 
আনার উপর ফসল হইয়াছে । ১৪টী জেলায় যথা, 
বকুড়া ২৪পঃ বগুড়া, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিং, 
চট্রোগ্রাম, দ্বারভাঙ্গা, ভগলপূর, মালদহ, বালেশ্বর, 
অঙ্গুল, পুরী ও পালোমৌ জেলায় মোটের উপর 
অনুমাঁনিক ১৫ পনর আন! ফসল হইয়াছে । বাকি 
২১টা জেলায় ৮ রকম ফলল হইয়াছে বলিয়! অনু- 
মান করা যায়। 

মুর্শিদাবাদ চম্পারণ, শারণ, সাহাবাদ, রাঁচি। 
জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং বর্ধমানে ফসলের অবস্থা 
অত্যন্ত খারাপ ছিল। 

মোটের উপর ॥*%* ফূসলের হার ধরিয়া ১২, 
৬২৮,৪০০ হন্দর গুড় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া! অন্গ- 
মিত হয়। 

স্0 

এ বৎসর (১৯০৪ ) ৩,২৫৭,১৭২ হন্দর থেজুবে 

গুড় এবং ১০,৭১০ হন্দর তালেরচিনি উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়! অনুমিত হয়। কিন্তু থেজুর এবং তালরসের . 
মাত গুড় বা চিনির উৎপন্নের পরিমাণ ঠিক করিয়া 
বালা যায় না। 



, বুষধক। মাঘ, ১৩১১। 

শেপ্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার সাহার্যযার্ধে 

এই মহ।নগরীতে একটা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । 

এই সমিতি হইতে স্থিবীরুত হইয়াছে হে এবৎসর ছয় 

এন ছাত্রকে শিল্পকৌশল শিক্ষা ও বিজ্ঞান:চর্চীর জন্য 

বিদেশে পাঠান হইবে । এই ছয়.জন ছাত্রের মধ্যে 

একটী ছাত্র বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ হইতে, একটা 

থেহার দেশীয় মুসলমান সমাজ হইতে, একটা ভারত" 

বর্ষীয় খুষ্টায় সম্প্রদায় হইতে, অন্ত একটা বেহার 

দেশীয় হিন্দু সাজ হইতে এবং অবশিষ্ট ছুইটী বঙ্গ- 

দ্বেশ, আনাম ও উড়িষ্যার হিন্দু সমাজ হইতে নির্ব্বাচিত 

ছইবে। এক্ষনে সকলে নিজ্ঞাসা করিতে পারে 

ঘে, যখন উপযুক্ত ছাত্র বিদেশে পাঠানই সমিতির 

উদ্দেন্ত তবে যে সকল ছাত্র বুদ্ধিমান, অর্থাৎ যাহাদের 

স্থৃতি, মেধা, ধূতি শক্তি আছে যাধাদের ম্বভাব ভাল, 

যাহার! সুস্থ ও সবলকায় এই রূপ ছাত্রই নির্বাচিত 

ছওয়! উচিত নয়কি? বিদেশে শিক্ষার জন্য ছাত্র 

পাঠাইতে আবার বিভিন্ন সমাজের মধ্যদ। রক্ষার 

আবশ্তক কি? গুণানুসারে ছাত্র নির্বাচনই 

র্বতোভাবে কর্তব্য। তাহা না করিয়া বিভিন্ন 

লামাের মর্য্যদা রক্ষা করিতে গেলে সকল সময় 

ভাল ছাত্র মিলিবে কি? এই কথার অলোচন। 

ফরিয়। আমাদের বহু মান্তাম্পঘ শ্রযুক্ত পনেসন” 

ঈম্পারদক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন এস্থলে তাহা 

কমর! সন্লিবেশিত না করিয়! থাকিতে পারিলাম না। 
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বাগানের কার্য, _ফাস্তন মাস ।-_বিলাতি স্জী 
প্রায় শেষ হইয়। আসিল, সঙ্জী ক্ষেতগুলি নিড়াইয়! 
পরিষ্কার রাখাই এখন এক মাত্র কাধ্য। দেশী সজী 
বসাইতে আরম্ভ কর উচিত, তরমুজ প্রভৃতি ইতি- 
পূর্বেই বসান হইয়াছে, চৈতে বেঙ্ুন বীজ হইতে 
এতদিনে চারা! প্রস্তত হওয়া উচিত। চৈতে শসা, 
বিঙ্গা, চিচিঙ্গা, স্কোয়াস প্রভৃতি বীঞ্জ বপনের কার্য্য এই 
মাপের মধ্যেই শেষ কর! কর্তব্য । জিনিয়া, সু্্যমুখী, 
পুরুলাকা, প্রভৃতি ফুল বাজ ক্রমশঃ বপন করিতে 
হইবে। লাউ বীর বসাইবার কাধ্য ইতিপূর্বে 
শেষ হওয়! উচিত। লাউ চায়ের জমি সুগভীর 
ভাবে খনন কর! কর্তব্য এবং তাহাতে গোময়াধি সার 
পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না| দিলে ভাল ফসল হয় না। 
চিচিঙ্গ! বীঞ্গও এই মাপের মধ্যে বসাইতে হুইবে। 

কলা বাগান গুলি এই সময় পরিষ্কার করিয়! দিতে 
পারিলে ভাল হয়। কলার এটে তুলিয়া মরা গাছ. 
বা! মৃতপ্রায় চার! গুলি সবত্বে তুলিয়া! ফেলা আবশ্তক। 
আম বৃক্ষাি গোড়ার মধ্যে, মধ্যে জল্ সেচের 
ব্যবস্থা করিতে হুইবে। £ 



ককবক। 

পনের 8128০016021, 

2 0109 21) 11501218 (01011505912) 

9705:2135181$ [7100000% 9190 ৮০ 17811009093 
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:801301215 2 [516 10805 07. 095 1716 

48417701715 ৮ 16৮০0101706 15 716176 1016 
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15 1166 001 2 0009012£ £১5500186101) ? 

4091৮ ঠি02 ও11 00250101)5 0£ 00115156510, 

£6 15 535617019117 00517 0090 501001815 

58050810106 55160050015 2107 21০017052৮৪ 

£190 01770971000 1006 079) 9৩ 05500 
797 ০0757105905 0020 00515581601 ৪ 

01015515107 12212010500 51755510091655 1 
45 076116 210175 0090 12096 03 20051709060. 

' তিনি আরও বলেন যে আমাদের দেখিতে হইবে 

যে ছাত্রগণ যে সকল বিষয় বিদেশে শিথিতে যাইতেছে 
ভাহাদের প্রাথমিক সংস্কার হইয়াছে কি না? 

তাহারা যে দেশে যাইতেছে সে*দেশের ভাষ! জানে 
ফিনা? ছাত্রগণ জাপানে, ফ্রান্সে বা জার্মানিতে 

হাইয়! বিজ্ঞান চর্চা করিবে তাহার! সেই সেই দেশের 
ভাষা জানে কি না, ন! জানিলে এখান হইতে তত্রস্থ 
ক্থামৈর ভাষ! শিখাইয়! পাঠান উচিত ? কারণ বিদেশে 

হসিয়! এদেশের পয়সা! খরচ করিয়া ভাষ! শিক্ষার্থ 

স্কালাতিপাত করায় কি লাভ 1 অবশেষে তাহার 

স্যক্তব্য এই যে ওঁ সমস্ত ছাত্র দেশে ফিরিয়া আসিয়া 
ফি.ফরিবে তাহার.কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না৷? 

তাঁহাদের শিক্ষিত বিষয় গুলি কার্যে পরিণত হইবে 
কিনা? অথব! & সমস্ত শিক্ষায় জলাঞ্জলী দিয়! তাহাদের 
(গপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা অধ্যাপক ব| অন্য কোন পদের 

িডুসদ্ধানে ফিরিতে হইবে কি? ইহার উত্তরে আমর] ' 
উঠবে উক্ত. সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের সহিত 

ছ্ঃ হিল ভাাতে বুঝা যার যে এখানে উক্ত ছাত- 

9175 2 73618811 

টিন: গর্বে আমাদের এই বিষয় লইরা আলোচন! 

গণের জন্য বাঝসা বাণিজ্যের বন্দোবস্ত করা হইবে। 

তাহার কথার ভাবে বুঝিয়াছি যে এই সমিতির ৪*লী 

শাখা সমিতি স্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেক শাখা 

সমিতি হইতে বৎসরে ১***২ হাজার টাক! করিয়া 
আয় হইতে পারে এবং এর টাক! ছাত্রগণের শিক্ষা 
কলে ব্যয় হইয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, কল কারখানা 
বাণিজ্য ব্যবসায়ের সহুপায় কর! হইবে। কিন্তু একে- 

বারে বহবাড়ম্বর ন! করিয়া প্রথমে দুই একটা ব্যবসায়ে 
হস্তক্ষেপ কর! কি স্তায় ও যুক্তিসঙ্গত নয়? আশ! 
করি উক্ত সমিতি এই সমস্ত বিষয় হিরচিতে বিবেচন! 
করিবেন। 

নেসন সম্পাদক বধার্থ বলিয়াছেন যে 1115 

[10061 

05 45500126107: 07056 [05102 15 ০৬1) 

01151010215 1001 & [152591) 0176, 

501,01215 10) 08101558160 9516 10015110555, 

০1 81210107 150% 89 98021691015 0৮7) 

09051179955, ০1 03 801)01515 02056 ৮62506 

2170 10 21074 20০ ৪9০৪ 592101176 6০ 0৩ 

[05000 81501505099, 01919 0£]9801)615.) | 

৪৪ 

ফে.ডিচ্বিলহেল মু আগষ্ট ফয়বেল। 
খ্ীঃ ১৭৮২--১৮*৬ অব । মিঃ আগষ্ট ফ্ররবেল ইনি 

কিগারগার্টেন পদ্ধতিতে বালক শিক্ষার গ্রবর্তিক। 
খেল! ধুল! করিতে করিতে আমোদ মাহলাদের সঙ্গে 

ঘ 0705 08 

[014৭ £0২]001- ঘা], 

139 13. 0, 39565 24. 4১9, 

45500 10115060101 059 রা ০ 
[2170 25০91:05 8. 48511001650159 

ৰ 4595907,  ৬. 0 .. 
777০ 1২9. 2, [২০000050 €9 ২৩, ? 0717, 

2905 6০ 076 718178501) [10151 08328 
16 লে ০৪1০89 - 



পহঙ্গ খণ্ড; ১০ম সং হখ্য!। 

সঙ্গে যাহাতে বালক ৷ বাণিকানিগের শিক্ষাকারধ্যও 
সম্পাদিত হয় ইনি সেই প্রথা প্রবর্তন করিতে 

প্রধানী। চৃষ্টান্তচ্ছলেবল! ধাইতে পারে যে বালক- 
দিগকে রঙ্গ চিনাইতে হইবে, কয়েকটা নানা রঙ্গের 

গোলক লইয়া খেলিতে দিলে তাহারা অচিরে 

বিভিন্ন রঙ্গচিনিয়। লইবে। বিলপাতি ধরণের কিগার * 

গার্টেন পন্ধতিতে শিক্ষা অনেক সময় হস্তোদ্দীপক 

এবং কতট বাড়াবাড়ি রকমেরবলিয়া আমাদের 

বোধ হয়। বালক বালিকাদিগেরজ্ঞানের উদ্দীপনা 

জন্ভ ঘরে বাহিরে ম্বাভবিক ওকৃত্রিম বিপুল 

আয়োজন “রহিয়াছে | তাহাদের শিক্ষার জন্য অতটা 

বাড়াবাড়ি. রকমের কিছুই .আবশ্তক নাই। তবে 
দৃষ্টান্ত ঘারা সহগবোধ্য ভাষায় গল্পচ্ছলে বালক 
বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়! মন্দ নহে। কিন্ত 

অনেক সময় দেখ! যায় যে ক্রিড়াচ্ছলে শিক্ষা দিতে 

যাইয়া তাহাদিগকে ক্রিড়! কৌতুকে মাতাইর! 
দেশুয়া হয়, আসল শিক্ষ! বছদুরে পড়িয়া থাকে। 

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে যোগেন্দ্র বাবুর 

শিশুশিক্ষা পুস্তক গুলি কিগারগার্টেন প্রথায় লিখিত। 

অনেক বালক বালিক তাহাতে লিখিত ছড়। গুলি 

কগমস্থ বলিতে পারে কিন্ত তাহাদের অনেকের তখনও 

হধপরিচয় পর্ধান্ত হয় নাই । সেই বর্ণ পরিচয় করাইতে 

একটু আযাদ পাইতে হয়। শিক্ষায় একটু সংঘম 

চাই, একটু কোমল কঠিন শাসন৪ চাই ও কেবল 

'ছাসি খুপীতে শিক্ষা হয় ন1। তাই বলিয়। আমরা সে 

কালের গুরুমহাশয়ের"ম্বার! শিক্ষ। প্রথার পোষকত! 
করিতেছি না। সেই যমের সোদর সদৃশ অথব! 

লাকা যম ম্বরূপ গুরুমহাশয় চিত্র হৃদয়ে কল্পন! 

হর্রিতে ও,এখন ভয় হয়। যে কোন কারণেই হউক' 
আমরা শিশুশিক্ষার সহজ উপার চিন্তনের জন্য মিঃ 

্ ফ্ররযেবের নিকট বিশেষ খণী। স্থতরাং এস্থলে তাহার 

একটু পারিচর দিলে বিশেষ অগ্রাঁনঙ্গিক হইবেন। 

জর্শনি রাজোর মধ্যে খার্জবর্ রা 
(9০121510182-750015500 প্রদেশে থুরিজিয়েন 

ফরেছ্টে (গএা08 0155) ওবরবিশবাচ, 
(019691%5155901) ) নামে একটা গ্রাম আছে। 

সেই গ্রামে হ্বীঃ ১৭৮২ অবের ২১এ এপেল, ফ্রেভিচ, 

বিলহেল্ম্ অ।গষ্ট ফ্রয়বেল জন্মগ্রহণ করেন। তিন্গি 
শৈশব হইতেই নির্জন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে বড় 

ভালবাদিতেন । 

তিনি আত্মজীবনীতে,লিখিয়৷ গিয়াছেন প্রাক তিক 

ভূগোল প্রভৃতি বিষয় যদিও তিনি বাধ্য হইয়া কষ্ঠস্থ 

করিতেন বটে, কিন্ত কিছুই বুঝিতে ন! পারায় তাহ! 

ভাল লাগিত না। সুতরাং চারি বৎসর পরে তিনি 
যখন পিতৃগৃহে পুনরাগমন করেন তখনও তাহার 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়নজনিত শিক্ষা অতি সামান্তই হইফা- 
ছিল। তাহার মাতুল তাহাকে মুখে মুখে বিবিধ 
উদ্ভিদ ও প্রণীর বিষয়ে যাহ! উপদেশ দিতেন, তাহ! 
তাহার অতীব গ্রীতিকর বোধ হইত। ক; 

খৃঃ ১৭৯৭ অবে তিনি থুরিপ্রিয়ার একজন বন- 
বিভাগের কর্মচারীর (0979:61) নিকট ছুই বৎসরের 

জন্ত শিক্ষানবিশরূপে নিযুক্ত হইলেন। ইহাতে 

ফ্রয়বেলের চারিটি সুবিধা ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ 
তিনি যাহ! শিখিতেন, তাহ! হাতে কলমে শিক্ষা হইত, 

দ্বিতীয়তঃ তিনি অরণ্য প্রদেশে অবস্থান পূর্ববক 

প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের মাধুরী অনুভবের ছুযোগ 
পাইয়াছিলেন, তৃতীয়তঃ গণিডশান্ত্র ও সাহিত্য 

আলোচনার যথেষ্ট স্থযোগ পাইয়াছিলেন, চতুর্থ তাহার 

পুস্তকের অভাব হইত না। এততদ্বাতীত তিনি নিকষ্ট- 

বর্তী একজন চিকিৎসকের নিকট উদ্ভিদ সী 

অনেক প্রস্থ দেখিতে পাইতেন, সেই সমুদয় গ্রন্থের 

সাহায্যে এবং প্রাকৃতিক লতাগুলাদি সংগ্রহ পূর্ব, | 

এ শাস্ত্র সুন্দররূপে অভ্যাস: করিতে মমর্থ হট. 
ছিলেন। এ 



৯৮০২, “শবে তিনি বামবর্গের € উট) 

বিগ কর্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে 
খপ্রতিঠিত হুইয়! তাহার বিদ্বান সহবাস ও প্রকৃতি 

'সীছচধ্যলাভের স্থবিধ! হয়; সুতরাং তিনি তাহার 

অভী& সমূহের যথোচিত আলোচনার স্থবিধ! পাইয়া- 
ছিলেন। 

'শ্রীঃ ১৮*৫ অবে তিনি তাহার ভ্রাতা ক্রাইষ্টো- 
ফের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থাপত্য শিক্ষার জন্ত মেন 

ও) তীর্থ ফ্রাঙ্কফর্ট (1210) নগরে 
গঙ্ন করেন। তথায় তাহার একজন বন্ধু তাঁহাকে 
স্কার্ফ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডাক্তার 

গ্রনারের (731. 097৩1) নিকট পরিচিত করিয়া 

দেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ে বিশেষ হগ্ঠতা 

জলো। গ্রনার, নুবিখ্যাত পেষ্টালঙ্গির (055019221) 

“শিষা। দি অচিরেই বুঝিতে পারিলেন, যে শিক্ষকে 

আত ২ তক ক শি সি জি আন ও এ ৯৯ আশি পর 

ক্কষক। 
স্ড গ জ স্জ 

ধে'সমম্ত গুণের সমাবেশ বাঞ্ছনীয়, তাহা ফ্রয়বেলে 
প্রহর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। গ্রুনারের পরামর্শে 

তিনি স্থাপত্য শিক্ষার ইচ্ছ! ত্যাগ করিয়। শিক্ষকতার 
শ্রীবৃত্ত হইলেন। 
৯) এই সময়ে নিজ মলোভাব তিনি এইরূপে ব্যক্ত 
করিয়াছেন প্প্রথম যেদিন আমি শিক্ষাদান আরম 
করিলাম, সেই দিন নয় 'বৎসর হইতে একাদশবর্ষ 
'বয়গ্ব প্রায় ৩*।৪*টি বালককে, আমার সম্মুখে পাইয়। 

খীমূর মনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। 
আমার মনে হইল'যেন, এতদিন আমি যাহার জন্ত 
ব্াকুল ছিলাম, যাহা এতদিন পাই নাই, তাহা 

পাইয়াছি। এতদিন আমি বুঝিতে পারিতাম না 

বসার অভাবকি?. আজ আমার সে অভাব পূর্ণ 
ইয়াছে। জলের মাছ জলে থাকিতে পাগলে যেমন 
০১৫ হয়, পাখী অনস্ত আকাশে স্বাধীনভাবে বিচরণ 

্রতে পাইয়া: যেমন, নবী হয়, আমিও আমার 
'আডিি স্থান পাইয়া তেমনি নুখী হইলাম |» 

মাধ, ১৩১১ 

এইস সময় য় হইতে নিত শিশুজীখনের প্রতি লক্ষা 

রাখিয়া তাহাদের মনোবৃত্তিনিচয়ের ক্রমবিকাশের 

ক্রম স্থির করিতে লাগিলেন । তীহার মনের অবস্থ! 

লক্ষ্য করিয়! গ্রুণার তাহাকে পেষ্টালজির গ্রন্থনিচয় 
অধ্যয়ন করিতে দিলেন। এইরূপে তিনি আদর্শ 

শিশুশিক্ষার মনোনিবেশ করেন। এই সন্বদয় মনস্থীর 

এইটুকু পরিচয় দেওয়া অত্র প্রস্তাবনার উদ্দেশ । 

ভবিষ্যতে তাহার শেষ জীবলের আলোচনা! করিবার 

ইচ্ছা রহিল। 

টি 
পুঙ্পসার ও সৌগন্ধী দ্রব্যাদি গ্রস্তত 

করিবার কারখান'.1-৮ভারতে আতর, গোলাপ- 

জল, ফুলেল তৈল তৈয়ারি হয় বটে কিন্তু নান! 

প্রকার পুষ্পসার প্রস্তত করিবার কোন কারখান। 

নাই। ভাল আতর ও গ্রোঙ্গাপাদি গাজীপুরে তৈয়ারি 

হইয়! থাকে । তথায় গোলাপের চাষ কর। ও তাছ। 

হইতে আতর গোলাপ জল তৈয়ারি করা অনেকের 
ব্যবসা । কিন্ত ভারতবাসী এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার 

আলোক পাইয়াছে, তাহাদের এখন আর সুধু 

আতরে গোলাপে চলেনা; নান! প্রকার বিলাতি 

এসেন্স, বুকে (8০909805), নিত্য ব্যবহাধ্য হইয়া 
পড়িয়াছে। কিন্তু ছুঃখেরবিষয় এই যে আমার] 

জীবনধারণ উপযোগী ্রব্যাদির জন্য যেমন পর- 

মুখাপেক্ষী, সখের জিনিষের জন্তও তেমনি অন্তেন্ন 

উপর নির্ভর করিয়া আছি। এখানে ফুলের, 

অভাব নাই, ফুল চাষের জমির অভাব নাই, কিন্ত 

ফুল চাষ করিয়া তাহা হইতে এসেম্ম তৈয়ারি, 

করিবার বন্দোবস্ত কুত্রাপি দেখিতে পাই না।  ষ্ে 

'সকল এসেদ্দ দেশী বলিয়! বাজারে প্রচলিত. দোখিত্ে 

পাই তাহাও প্রক্ুত পক্ষে দেশী নহে, বিলাতী জিনিষ 
দেশী ছাচে ঢালা মাত্র। আমাদের কূলকারখাগার়: 

টাক! খাটাইবার.. প্রবৃত্তি নাই বলিয়া আমাদের এই. . 



পু খণ্ড, ১৭ম সং যা | 
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সখের পরিনিষ প্রস্তত ভালা টাকা খাটান অভাব।, 

্ঘায় ও যুদ্তি বহিভূতি হইলেও কালের গতি প্রতি- 
রোধ কর! তাদৃশ মহজ সাধ্য নছে। আজকাল 

ধনী ও মধ্যবুত্ত লোকে সখে যে পয়সা অকুষ্ঠিত 

ভাবে ব্যয় করেন আহার বিহারে সে পয়স! ব্যয় 

করেন ন!। 

দিনের কাধ্য নহে। তাই বলতেছি দেশে সখের 
জিনিষ্ণ উৎপন্ন করিয়া যি তাহাদিগকে দেশী জিনিষ 
ব্যবহার করিতে শিখান যায় তাহ! হইলে তাহাদের 

বিলাতি দ্রব্য ব্যবহারের বিলামিত৷ কথঞ্চিৎ সযংত 

হইতে পারে। যে সকল দ্রবা দেশে পাওয়া যায় ন| 

সেই সমস্ত বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রবৃত্তি অত্যন্ত 

ব্লবতী। ইহাঁও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে 

এখানে যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে তাহ! 

বিদেশ জাত দ্রব্যের সমতুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
হুওয়! চাই এবং মূল্য সমান অথব! কম হওয়া চাই 
তা না হইলে আমাদের গম্ভীর উপদেশে বা ভয়াবহ 

চীৎকারে কেহ কর্ণপাত করিবে না। যে কোন 

কাধ্য হউক হাতে হাতিয়ারে করিয়। দেখাইতে 

হইবে, ফল দেখাইতে হইবে। কথায় উদ্যম প্রকাশে 
কোন ফল দর্শিবে না। 

অন্তান্ঠ দেশের লোকের কাধ্যক্ষেত্রে উদ্যম ও 

অধ্যবসায়ের কথ! ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 

ফ্রান্সের গন্ধ দ্রব্যাদি সুবিখ্যাত। ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে 

গ্রাস ( 017556) নামক স্থানে পুষ্পসার ও গন্ধ 

দ্রব্যাদি তৈয়ারি হইবার কারখানা স্থাপিত 'আছে। 

যোড়শ শতাবিতে এই কারখানায় প্রথম স্ৃত্রপাত 

হয়। ক্রমে সেই একটা কারথান! হইতে এক্ষণে 

তথায় ৪*টী কারখান! স্থাপিত হইয়াছে এবং তত্রস্থ 

বছু সংখ্যক*লোকে এই ব্যবসায় যোগদান করিয়াছে। * 

এক্ষণে ইহা যে কি একটী .বৃহৎ ব্যাপর হুইয়। 

দ্বাড়াইয়াছে, তথায় কি কি ফুল হইতে পুষ্পদার 
58৭ 

ইহ্ার্দিগকে মিতব্যয়িতা শিখান এক 

তৈয়ারি হইতেছে, তাহা ই নিয়ের তালিকা রর 
উপলদ্ধি ইইবে। 

কমলার ফুল ২,০৪৩ রা 
গোলাপ ১,৫০০ ৮. 
জুই প্রভৃতি ১২০৯ ৪ 
ভায়োলেট ( ৬1০19) ৪৪৪ ৪. 

* চিউবরোস্স্ রেজনীগন্ধ ) ৩০৪ * 
কেসিয়! বা দাদমর্জন জাতীয় ফুল. ১** » 
কার্ণেসন বা ইগডয়ান পিঙ্ক ১৫5 ০ 
লজ্জাবতী জাতীয় ফুল ৮৪ ০ 
এতঘ্যতীত আরও কত প্রকার ফুল অল্লাধিক 

পরিমাণে বাবহৃত হইয়া! থাকে । তথায় মে মসেই : 
ফুলের মরন্ম, প্রত্যেক দিন প্রাতে দেখিতে পাইবে 

যে ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল কারখানায় বিক্রয়ার্থ আসিতেছে, 

সে গুলি খরিদ হইতেছে এবং বনু সংখ্যক স্ত্রীলোক 

সেই ফুল বাছিয়া পরিফার করিয়া লইতেছে। 
ফুল অনুসারে তথায় ছুই প্রকার উপায়ে পুষ্পসায় 

তৈয়ারি হয়। ১ম। শিতল অবস্থায়, ২য়। তাখ 

সংযোগে । শিতল অবস্থায়, ফুলের পাপড়ি গুলিতে 

রিতিমত চর্ধি মাখাইয়! সমতল ছুই খানি কাচের 

প্লেটের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়, দ্বিতীয় প্রথায় চর্বি 

গলাইয়! তাহাতে ফুলের পাপড়ি ফেলিয়! দিয়া জাল 

দেওয়া! হয় ও পরে তাহ! ছাকিয়৷ লইয়। উহার সহিত 

সগুরামার (5101116 ০1 %106 ) মিশ্রিত করা হয়। 

সুরাসারের একটা ধর্ম এই যে উহা চর্বি হইনে 

 পুশ্পগন্ধ আহরণ করে। এই রূপে নানা প্রকার পুষ্প- 

সার প্রস্তত হয়। পুষ্পসার প্রস্তত হইবার পর 

পরিত্যক্ত চর্বিতে সাবান প্রস্তত হইতে পারে ॥ 

ভারতে এঁ প্রকার কল কারখান' স্থাপিত হুইলে 
অনেকে ফুলের চাষ করিয়! ভীবিক! নির্বধাহ করিস্বে, 
পারে। 



এ মাঘ, ১৩১১ 

টপ গ্রদেশে বিগত জাতীয় অধিবেশনের 

সময় তৎদংআব ক্ৃষি-কর্মান্থারাগী ব্যক্তি বর্গের একটা 
- মুভ হুইয়াছিল। তাহার সভাপতি ছিলেন পুণানিবাসী 

সর্দার বি, আর, নাটু। এই সভার কৃষককুলের 
মঙ্গলের আন্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট যে যে বিষয়ের 

প্র্থন করা হয় তাহার সংক্ষিপ্তাংশ এই যে-_ 
১। গভর্মেণ্ট প্রত্যেক তালুকের সদরে উন্নত 

কষি-যস্্াদি কৃষককুলের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া 

দিবেন অথবা সকল ন্ত্রাদি তাহাদিগকে তাগাভি 

প্রথায় খরিদ করিতে দিবেন। 

২। ক্কষককুলকে ভাল বীন্জ অতি অল্প মূল্যে 

সরবরাহ করিবেন। 

সারাদি বহনাবহনের .জন্ত কোন প্রকার 

টোল ট্যাক্স দিতে হইবে ন1। 

৪। গবার্দি পশু বিচরণার্থ ময়দান নির্দিষ্ট 

 সুইবে এবং তথায় পশ্ুবন্ধন ঝ| চাঁরণার্থ কষকগণকে 
কোন প্রকার খাজানাদি দিতে হইবে না বা তথা 

হইতে গোময়াি সংগ্রহ করিয়৷ সাররূপে যথেচ্ছা 

ব্যবহার করিবার কোন বাধা থাকিবে না। 

' ৫। সরকারি জমি হইতে গ্রস্তরাদি লইয়া 

বাধ ঝা কুপের পাহাড়াি প্রস্তত করিবার অধিকার 

থ্াকিবে। 

৬। সরুকারি জমিতে পশুকুলের পানের জন্য 

স্বানে স্থানে ছোট ছোট পুক্ষরণী থনন করিতে 

পারিবে। 

৭। সন্নিহিত্ব চাষের জমির ক্ষতি বোধ করিলে 
'ক্কবককুল জমির পার্স্থিত জঙ্গল পরিফার করিতে 

গ্াঁরিবে। 
1১৬ কবিতত্ববিদ্ সুদক্ষ সরকারি কর্মচারিগণ 
পি ভি তালুকে মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিবেন 

আআিবং স্থানীয়, কষকগণকে উন্নত কৃষিপ্রণালী শিক্ষ! 

তে চেষ্টাকাদিবেন 2 

৩। 

€ 

কষিসম্বন্বীয় উপদেশাদি ও সরকারি ৯। 

পরীক্ষা! ক্ষেত্রের পরীক্ষিত ফল গুলি স্থানীয়*ভা যার 

ছাপাইয়া সে গুলি কৃষককুলের মধ্যে বিতরিত 

হইবে। মিউনিসিপালিটী, ডিছ্রী্ট বোর্ড, লোকাল 
বোর্ড, ডিছ্বীক্ট ইন্সপেক্টর ও সার্কল ইন্পেক্টর প্রভৃতি 

ব্যক্তিবর্গের দ্বারা এইট সকল পুস্তিকা বহুল পরিমাঁপে | 

গ্রাম্য কৃষকগণের মধ্যে বিতরিত হইবার শুবিধা 

করা হইবে। ন 

১০। গ্রাম্য বিদ্যালয় সমূহে কবিতত্ব ও হাতে 

হাতিয়ারে কৃষি-কর্মা শিখাইবার স্ুবন্দোবস্ত কর! 
হইবে। 

১১। ক্লষককুলের. আবশ্তক মত প্রত্যেক 
তালুকের সদরে গো মহিষাদির যওড রক্ষিত হইবে। 
ভাল ষণ্ডের অভাবে নিষ্ক্ট ষণ্ডের দ্বারা সংগত হই! 

পণুকুল নির্মূল হইছে বসিয়াছে তৎগ্রতিকার 
সাধনই এক্ষণে কুষককুলের একান্ত প্রার্থনা । যে 

সকল প্রস্তাবের অবতারণ করা হইয়াছে তাহার 

সকল গুলিই যে অত্যাবশ্যকীয় তাহা বলা বাহুল্য 

মাত্র। কৃষকে এ বিষয়ের কয়েকবার আলোচনা করা 

হইয়াছে । এই রূপ নানা প্রকারে বছল আলোচন। 

ও আন্দোলনের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে বলির! 

বোধ হয়। গভর্ণমেণ্ট কৃষককুলের মঙ্গলের জন্ত বদ্ধ 

পরিকর হুইয়াছেন। পুষায় কলেজ স্থাপন, পুষা 

কন্ফারেন্স ( মন্দ্রানা সত! ) ইহারই ফল। প্রস্তাবিত. 

অনেক গুলি বিষয়ে গতর্ণমেন্ট ইতি মধ্যেই হস্তক্ষেপ 

করিয়াছেন ও অনেক সংস্কার কাধ্যে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন বটে কিন্তু প্রত্যেকটার আমুল সংস্কার 

এক বা ছুই দিনের কার্য্য নহে স্থতরাং হতাশ ন। 

হুইন্লা এখনও অনেক দিন সদুর ভবিষ্যতের মুখপানে 

একা গ্রচিত্ত হইয়! চাহিয়। থাকিতে হইবে 
ভগ রতিতছি ডগা কাঠি . 2 



২২৭ 

যা কাফিসখিতির অধিবেধন | 

সম্প্রতি পুষা সির একটি কৃষি বৈঠক 

ধসিয়াছিল। গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন কৃষি বিভাগের 

দগ্ষ-কর্ম্চারীগণের কোন্ কোন্ বিষয়ে মনোনিবেশ 
কর! উচিত কোন্ কোন্ প্রদেশে কোন্ বিষয়ে * 

অনু্গন্ধান করিলে উহা! ফলপ্রদ হইতে পারে 

লাধারণতঃ কি উপায় অবলম্বন করিলে কষিবিভাগ 

দ্বার! কূষক সমূহের পক্ষে উপকার হইতে পারে, এই 
সমস্ত বিষয়ের সমালোচন! কর! বৈঠকের উদ্দেশ্য । 

সফিতির অধিবেশন সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল 

ন1। কিন্ত কলিকাঁতার ইংলিসম্যান পন্বের সংবাদদাতা 

এই সমিতি সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ 

ফরিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় 
ঘে এবার কর্ত(র! কৃষি সংস্কারে বদ্ধ পরিকর হইয়!- 

ছেন। আমর! পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত সমিতির 

প্রথম অধিবেশনে যে কার্ষের তালিকা পেশ হইয়াছে, 

ভাহার সংক্ষিপ্থ বিবরণ প্রকাশ করিলাম । 

১। রাঁজকীর কৃবি-বিভাগের প্রস্তাবিত বিষয় পুষা 

তত্বানুন্বাশালা ি৫58101. 5096101)” রাসায়নিক 

রুধিতত্ববিৎ,অপুপ্পক উদ্ভিদ তন্ববিৎ এবং কীটতত্ববিদের 

প্রস্তাব সমূহের সমালোচন । এততিন্ন প্রাদেশিক কষি 

বিভাগের কর্ডারা উক্ত প্রস্তাবিত কাধ্য সমূহ 
তাহাদের স্বীয় স্বীর বিভাগের পক্ষে ষথেই কি না 

তাহ! বিবেচনা করিয়! দেখিবেন। 

২। ভারতীয় কার্পাসের উন্নতি এবং চাষ 

বুদ্ধি ;__চাযোৎপন্ন এবং জঙ্গলী কার্পাস সমূহের 

উদ্টিদ্শান্ত্র সম্মত জাতি বিভাগ, উৎকৃষ্ট চাষের 

এণানী প্রবর্থন-; 

এবং বিতরপ। 

ও. . পাট চাষের বিস্তার ;_ইনস্পেক্টার জেনা- 

উৎকৃষ্ট কার্পাসের বীজ সংরক্ষণ 

র্ল 'ল মরিসন্ সাঙের বলেন যে বঙ্গ দেশ ভি অন্ন 

দেশ যথা ব্রহ্ধদেশ, মান্দ্রাজ এবং বেশ্বাই প্রদেশে 

নদী গ্রভৃতির “ব” দ্বীপ সমূহে পাট চাষ করিতে 

পারা যায়। ্ 

৪1 জলসেচন প্রণালী; জল সেচন কমি- 

সনের বিবরণীতে কমিসনারগণ সেচন প্রণালীর সংস্কার 

জন্য যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তৎসমুদয় 

পরীক্ষা পূর্বক জলসেচন প্রণালীর উন্নতি সাধন .ও 

এততসম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের আলোচন! ) 

কুপ দ্বারা সেচন কার্য সম্যক রূপে নির্বাহিত হইতে 

পারে কি না, বিশেষ বিশেষ স্থান এনং ঘৃত্তিকার পক্ষে 

কি প্রকার কূপ আবশ্যক ইত্যাদি বিষয়ও আলোচিত 

হইবে। 
৫। কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা )-উপযুক্ত শিক্ষা 

অভাবে এতদেেশে কৃষিকার্ধ্য যে বহুল পরিমাণে 
অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 

গ্রাম্য শিক্ষকের! উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষা পাইলে 

তাহার! ছাত্রদিগকে কৃষি-বিজ্ঞানের মূল সুত্র গুলি বিশ্ব 

রূপে ব্যাখ্যা! করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু এক্ষণে 

তাহ! হইতেছে না। বোথ্াই প্রদেশে শিক্ষা বিভাগের 

প্রত্যেক ট্রেনিং কলেজের (7[121715 ০0115৫6 ) 

সহিত এক একটী ক্ষেত্র সংযুক্ত রহিয়াছে । 

উহার সাহায্যে গ্রাম্য শিক্ষকদিগকে ও কৃষি বিষয়ক 

শিক্ষ। দেওয়। হইয়া থাকে । মধ্য গ্রদেশে 9 গবর্ণ- 

মেন্ট কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষকে ছয় মাস কাল 

থৃকিয়! কৃষি জ্ঞানলাভ করিতে হয়। এই উভয় 

বিধ প্রণালীর মধ্যে কোন্টি এতদ্দেশের পক্ষে 

উপযুক্ত তাহাই সমিতির আলোচ্য বিষয়। এতভ্ির 

পুযার নব কৃষিবিদ্যালয়ে কিকি বিষয়প্অধ্যাপনার আযো- 

জন করা গুইবে, প্রত্যেক প্রদেশ হইতে কত থলি-ছাত্ত 

তথার যাইবে এবং যাইবার পুর্বে ছাত্রপ্ণিগের কি. 

পরিমাণে কৃষি বিষয়ক জ্ঞান থাকা, আবশ্যে। 



শক 
ঠ | 

এ টিটাজনা 

রর লাজ কতগুলি সা অথবা 

: সরকারি চাকুরি দেওয়া যাইতে পারে প্রভৃতি বিষয়ও 
শআলোচনাধীন। ইনস্পেক্টার জেনারেল মরিসন 

'শাহেৰ অচিরে বিলাত যাইস্টেছেন । তিনি ইংলপীয় 

স্কৃষিবিদ লয় সমূহের অধ্যাপক্দিগের সহিত পরামর্শ 

রিয়া পুধা কৃষিবিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয় সমূহ 
নির্বাচন করিবেন । 

৬। গৃহ পালিত পণ্ড সমুহের বংশোন্নতি এবং 

পণ্ড সম্বন্ধীয় রোগাদি চিকিৎসা ও নিবারণের জন্ত 

| যে সমুদয় প্রস্তাব চলিতেছে তৎসমুদয়ের আলোচন! । 

৭1 পুস্তকাদি।_কুষকের পাঠকবর্গের মধ্যে 
বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে আপাততঃ 

নিষ্ন লিখিত কৃষি-বিষয়ক গ্রস্থাবলী সরকার কর্তৃক 

প্রকাশিত হন )__কৃষিবিভাগের বার্ষিক বিবরণী, 
 পরীক্ষা-ক্ষেত সমূহের বার্ষিক বিবরণী ; কৃষি-বিভাগের 

বিশেষ পুস্তকাবলী (130115005), কষি লেঙ্জার 

€860০প1৮115508915 ), মিউজেম্ নোটস্ 

(1170120 1)05400 0655 )। পুস্তক প্রকাশ 

সম্বন্ধে কতকগুলি পরিবর্তন প্রবর্তিত হইবে। 
মিউজেম্ নোটসের পরিবর্তে কীটতত্ব বিষয়ক 
'একটি বিশেষ পত্রিকা (995 01) 12700 

170106% ) প্রকাশিত হওয়া এবং উহা সরকারী 

কাঁটতত্ববিদের তত্বাবধারণে থাকা সম্বন্ধে কেহ কেহ 
প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের 'ভালোচন৷ 
কইবে। এতত্িন্ন ভারতগবর্ণমেণ্ট একটি কৃষি জর্ণাল 
(4৪7০41ঘা। 1০9£78] ) প্রকাশ করা যাইতে 

পীরে কিনা তৎসমন্ধেও সমিতিকে আলোচন! 

কারিবার জন্য অর্দেশ করিয়াছেন। 
. ৮1 প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহের সহিত রাজ- 
কী গবর্ণনেন্টর, ঞারদর্দীদিগের "53:5৩ সহিত কি 
কারে খনি সম্বন্ধ রক্ষ টি পারে সৎসহবদ্ধে 
আলোচনা, শ্চলিতেছে।, এতৎযখঞ্জে নিয় লিখিভ 

নট বিষয় বাহিত: “আলোচনা ্ বীন তৈ) 

প্রাদেশিক ভাইরেই্টার এবং সহকারী ভাইরে ষ্টীর- 
গণের সহিত, রাজকীয় :%1391৫ ' দিগের সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি বিনিময়ের. নিয়মাবলী, (২) 
প্রাদেশিক মহকারীগণের কটাতত্ব, অপুর্পক উদ্ভিদ- 
তত্ব, কৃষি-রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে রাজকীয় [৩1 

| গণের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ, (৩) একটি 

ব্রেমাসিক পত্রিকা প্রকাশ, (৪) রার্গঘীয় 
[-306% সমূহের বিশেষ বিশেষ পরিভ্রমনের পর 
প্রাদেশিক ডাইরেক্টগণকে তৎসমুদয়ের ফলজ্ঞাপন, 
(৫) প্রাদেশিক 7:%৩৫গেণ কোন বিষয়ের অধ্যয়নে 

নিযুক্ত হইলে উক্ত বিষয়ে অন্ুদন্ধানের সাহাঘ্যার্থ 
পুষা অথবা অন্ান্ত স্থানে যাইবার সুবিধা! প্রদান, 

(৬) পরিভ্রমনকালে রাজকীয় 525: গণের 

প্রাদেশিক ডাইরেক্টারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করণ 
এবং তীহাদিগের বিজ্রীগের কাধ্যাদির আলোচন! 
কর! হইবে। | 

বৌম্বাই ্রদর্শনী। 

( আমাদিগের বোখাই সংবাদ দাতার পত্র ) 
অনীম উদ্ভম, অদম্য উৎসাহের সহিত এবার বোস্বাই 
প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয় দেশী 
ব্যক্তিগণের উদ্ভন এবং অধ্যবসায়ে এরপ প্রদর্শনী 
আর কথনও উদঘাটিত হয় নাই। প্রদর্শনীর উদ্বোগ- 
কর্তাগণের যত্ব ও পরিশ্রম আদৌ বিফল হয় .নাই। 

প্রত্যহ শত শত ইতর, ভগ্র, ধনী ও নিধলী ব্যক্তির 
পি 

রুষিদর্শন-_সাইরেণসেই্টর কলেজের পরীক্ষোতীশ, 
কৃষিতত্ববিদ, বলগখাসী কলেজের প্রিক্সিপাল চি 
জি,সি'বন্গ এমএ প্রণীত মৃল্য ॥৮1 ক্ষ অফিস 
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 শর্াগ্ তাহার ' পরিচারক।  প্রদর্ণনী প্রধানত; 
 ক্ষর়েকর্টা বিভাগে বিতক্ত' হুইয়াছিল। তন্মধ্যে 
চাক্রিটিই প্রধান । আমর! কিন্তু এন্থলে তৎসমুদয়ের 

ঘণপনা না করিয়! প্রথমতঃ কুষি বিভাগের বিবরণ 

প্রদান করিব। উদ্কোগ-কর্তীগণের বহদর্শিতার গুণে 
এই বিষ্তাগ ' তিনাট্টি উপবিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 
প্রথম বিভাগে বোদ্াই প্রদেশের মৃত্বিক! এবং সার 
সম্হ। দ্বিতীয় বিভাগে কৃষি-সন্বন্ধীয় যন্ত্াদি এবং 
তৃতীয় বিভাগে জান্তব এবং উত্ভিজ্জয পদার্থ সমূহ। 

প্রথম বিভাগের দ্রব্য সমূহের সজ্জায় যথেষ্ট 
কতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। যে প্রস্তর হইতে যে 
মৃত্তিক। উৎপর হইয়াছে সেই মৃত্তিকা! গ্রস্তরের সহিত 
প্রদর্শিত হইয়াছে এই রূপ বালুকা মৃত্তিকার সহিত 

কোয়ারজ ( 048: ), কৃষ্ণ যুত্তিকার সহিত টপ 

€ 0৪0 )। রক্ত বণ মৃত্তিকার সহিত ল্যাটারাইট্ 

(1-200110 ) প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহার পরেই 

সার সমূহ । যে সমস্ত রাদায়ণিক দ্রব্য সার রূপে 

ব্যবন্ধত হয়, প্রথমে তাহার নমুনা, তৎপরে গামলায় 

বৃক্ষোৎপাদন করিয়! তৎসমুদয়ের গুণা গুণ দেখান হইয়া 

ছিল। প্রদর্শনীতে মিশ্রসার যথেষ্ট পরিমাণে প্রদর্শিত 

হইয়াছিল। সাধারণ গৃহ প্রস্তত মিশ্রসার ব্যতীত, মল 

সার, পক্ষীসার এবং তৎসমুদয় হইতে অস্থিচূর্ণ এবং 
ফস্কেটও দেখান হইয়াছিল। এতত্তিন্ন সোরা, নাইটে 
জব সোডা, পটাশ, লবণ সমূহ, রেড়ী, করঞ্জা, 

নারিকেল, তিল, কুম্থমফ্ুল এবং চিনের বাদামের 

খৈল, খ্র়্ৌ মাড়ি, কার্পাস বীজ, সবুক্ধ সারের 

উপযোগী উদ্িজ্জসমূহ এবং অন্তান্ত বহুবিধ খনিজ সার, 

সার বিভাগের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। 

দ্বিতীয় বিভাগে যে স্থানে কৃষি-বন্তরাদি সংস্থাপিত 

হইছে, »তাছার বন্দোবস্ত বান্তবিকই প্রশংসার 

যোগ: এই বিভাগের অধিকাংশ ব্যই বোম্বাই 
দেশজাত' অধ ভুরু দেশপ্রচলিত। বে কয়টি 

রা লাঙল পরীক্ষা বারা বোষাই রদেদে 

উপযোগী 'বলিয়া প্রমীপিত হইয়াছে, তাহা এই 
বিভাগে সংরক্ষিত হইয়াছে। বীঙ্গ' বাড়ার, হুর 

পরিষ্কার করার, বিদে প্রভৃতি- কয়েক প্রকারের 

নৃতন যন্ত্র এ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কলকঞ্জার 
মধ্যে অনেক গুলিই 'পরীক্ষাযৌগ্য কিন্তু উৎসমুদয়ের 
বর্ণনা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ স্থলে দেওয় 
গেল'না। তৃতীয় বিভাগে প্রবেশ করিলে আমাদের 
দেশের ফসল 'সমূহের' বৈচিত্র বুঝিতে পারা যায়। 

এই বিভাগে এক প্রকার কাটা' অথবা! শৃঙ্গ বিশিষ্ট 

বজর! প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহা পক্ষী দ্বার! ভক্গিত 

'হইীতে পারে না। বোগাই' কষি-বিভাগ সম্প্রতি 

এই ভঞাতিটি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং-নানী স্থলে 
হা! প্রবর্তণের চেষ্টায় আছেন প্রায় পধণশ “রকম 
ঘাস প্রদর্শিত হইয়াছে।: নারিকেলের * ছোবড়ী 
হইতে কত প্রকারের জব্যপ্রস্তত 'হইতে পারে তাহা 
উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারা দেখান হইয়াছে। কলার' আস 
এবং তাহা হইতে উৎপর গ্রব্যা্দিও বাঁদ যায় নাই |: 

মটর জাতীয় কতিপয় উত্তিদের জমির উর্বরতা 
বৃদ্ধি করিবার শক্তি সম্প্রতি পাশ্চাত্য 'পঞ্ডিতগণ 
কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে । প্রতদ্দেশে উহা না 
থাকিলেও বহু পুরাতন কাল হইতে দাইল জাতীর 
উত্ভিদ অন্য ফসলের সহিত এবং স্বত্ত্ব ভাবে" রোপিত 

হইত । উক্ত গুণ বশতঃ এই শ্রেণীর উদ্ভিদের চাষ 

আবার সম্প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে দি প্রাপ্ত হইয়াছে | 

“টুর, পরদর্শনীতেও উহাদের সংখ্যা কম নহে। 

মুগ, মটর, মন্থুর প্রভৃতি নানা জাতীয় দাউল, রদর্শিত | 
হইয়াছে । উহাদের সহিত জাপনী, “মাঞ্কিন, এ 

ভেলভেট্ পড় সিমও দেখান হইয়াছে। |) তৈল কার্তীর 

উদ্ভিদের, মধ্যে সরিষা, রাই, ভিল, চিনে বাদাম, | 

রেড়ী, কুনুম, ভিসি প্রভৃতি এবং মসলার মধো এলাচি 

জারফল, মরিচ, দালচিনি, ধনে, মৌরী/:জিরা, নট 
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| সপ লঙ্কা | প পু স্থান পাইছে গা | 

“ফল বধ অতি সুন্দর রূপে নুসজ্জিত্ত এবং বাস্তবিক 

, একটি দেখিবার জিনিষ। প্রথমেই বোম্বাই প্রদেশ 

জাত যাবতীয় ফল, তৎপরে নাগপুরের রুমলা লেবু, 

মিষ্ট পোবু এবং অপরাপর লেবু এবং উহার পর 

: ৰাতারী, দাড়ি, তিন প্রকার বারমেসে আতর, 
পেয়ারা, ভুমুর, আন্কুর, আপেল, আতা, আনারস 

নানা ছ্বাতীয় ফল প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

তৎপীঙ্েই দেখিতে পাওয়। ষায় যে ভারতবর্ষের 

নান! প্রদেশজাত নান! জাতীয় ফল একত্র 

প্রদবনিতি হইয়াছে । এই বিভাগের প্রতি 
সুষ্ট নিক্ষেপ করিলে বাস্তবিকই হৃদয় প্রফুল্ল হয়।' 

ক্লষকের কোন পাঠক যদি বোম্বাই প্রদর্শনী দর্শন 

করিয়া থাকেন, তাহ! হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন 

যেক্সদত্বে ও নারে এতদ্দেশীয় কত ফল অরণ্যে 

-আথব। বাগানে নষ্ট হইক্াঃযাক়। উত্তমরূপে পরি- 

.ছ্াজিত হইলে ফল ব্যবসায়ে যে প্রচুর ধন সমাগমের 

পথ হইতে পরে তৎসন্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। 

আরও দেখিলাম যে এবারের বোম্বাই প্রদর্শনীতে 

কুতকৃগুলি নৃতন যন্ত্র ছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি কৃষি- 

| বস্্ের ক্রিয়া প্রদর্শন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । প্রথমেই 

আখ মাড়িবার কল, এই শ্রেণীর নানাবিধ কল প্রদ- 

শিত হইয়াছে । তাহাদের গুণাগুণ দর্শক মণ্ডলীর 

সাক্ষাতে রস বাহির করিয়া প্রত্যহ দেখান হইত। 

'দগাঁশালার (181 ) ছধ এবং নূতন প্রকারের গুড় 

জাল দেওয়ার কড়া! এতছুভয়ের কার্ধ্যও প্রত্যহ প্রদ- 

পি হৃইছে। কুপ হইতে নান! উপায়ে জলোতলন, 

টত্ঘ কল 011 5151)9 ). দ্বারা জল পাম্প করা! 

প্রভৃতি ও অন্কান্ নানাবিধ যঙ্ত্রের কার্ধ্য দর্শকমণ্ডলীকে 

দেখান, হইয়! থাক্তিি। বোস্াই গবর্ণমে্ প্রদর্শনীর 

রি ৃ ার্থে ঘে ক্বপ উদস্কোগ এবং চেষ্টা করিয়াছেন, 

এগ র্ লি খহং কোন্, প্রাদেশিক. গবর্ণমেন্ট বোধ 

হয় তত্ূপ হরেন র নাই।.. সরেক, বত উম 
দর্শক অভাবে . প্রশনীর উদ্দেশ, বার্থ হইয়া. যায় 

অনেক স্থলে কাধ নধ্ন্ধীর প্রদর্শনীর. দর্শক মগুগী 

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোক । যদিও তাহাদের মধ্যে 

কৃষি বিষয়ে অন্গরাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়! সর্বতোত্তারে 

বাঞ্চনীয়, তথাপি ইহা! কেন্ু (বাধ হয় অস্বীকার 

করিবেন না যে,রুষকের উপর কৃষি- প্রদর্শনীর যে 

রূপ ফলাফল নির্ভর করে অন্ত কোন শ্রেণীর ব্ক্তির 

উপর তাশ নির্ভর করিতে পারে না।. বোম্বাই 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে ইহা গ্খ্যাতির বিষয় যে তাহারা 

প্র্থম হইতেই ইহা বুঝিয়াছিলেন। এবং সেই 
জন্তই প্রদর্শনীস্থলে কতিপক্লা কষক আমাদের নয়ন- 

গোচর হুইয়াছিল। ইহারা সকলেই দরকারী খরচে 
নান! জেল! হইতে আনীত্তু। কৃষি-প্রদর্শনীতে এইরূপ 

দর্শকই আবশ্তক এবং €কোন কোন কৃষক যে রূপ 
আগ্রহ এবং উৎসাহের সহিত সংগৃহীত নানাবিধ 

দ্রব্য দর্শন করিতেছিল, তাহাতে বোধ হয়-যে এই 
এরূপ দর্শকের সমাগ্ ঘত অধিক হয় ততই 
প্রদর্শনীর এবং দেশের মঙ্গল। | 

তাত । 

ইতিপূর্বে দীনবন্ধু বাবুর' তাঁত সম্বন্ধীয় একটা 

প্রবন্ধ “কৃষকে” প্রকাশিত হয়। কৃষকের অনেক পাঠক 

এই সম্বন্ধে বিস্তর প্রশ্ন করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু বাবু 

এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর বঙ্গবানীতে যাহা লিখিয়া- 
ছিলেন তাহাই পুনঃপ্রকাশ করিতে বলায়, এন্থলে 

প্রকাশ কর! গেল.।. রি তি 

« [18605151515 10091065010 টি নামক 

বিলাতী .লুম অর্থাৎ যে তাতের নম্কা, চ্নান্নগর ও 
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| কলিকাতৈক, কেক? কেহ আনাইয়াছেন, বোধ হয় 
তাহা ৫০. হইতে ও ইঞ্চ বহরের বেশী নকে। মানু- 

. ঘের পদ্দ-শক্তি ্বার৷ চলিতে পারে, এইরূপ ৪ হইতে 

৫০.ইঞ্চ বহরের তাত প্রস্ততের জন্য বিলাতে চেষ্টা 

হইপাছে। ৫০ হইতে ৬* ইঞ্চ পাউয়ার লুম যাহা 

আছে, সে'সকল এঞ্জিনের দার! চালিত হয়। তাহাতে 

২০ হইতে ১২৭ নম্বরের সুতা বুনা চলিতে পারে। 

মানবের পদশক্তি ঘ্বার। উপরোক্ত ৪০ হইতে ৫* ই 

তাত থাকিলেও থাকিতে পারে । মেঃ সা ওয়ালেস 

কোম্পানির দরের তালিকায় প্রকাশ যে, উত্ত ৩০ 

হইতে ৩৬ ইঞ্চ তাতের দর ২৭০ ও ২৭৪ টাক1। 

উহার উপর সরঞ্জমাদির মূল্য ৭৫২ টাকা। গুন! 

যাইতেছে, এ তীতে, টান! তৈয়ারী যোগান পাইলে 

৪1৫ গুণ বেশী বুনন কার্ধ্য হইতে পারে। আমি 

১৯০২ সাল হইতে এ পধ্যন্ত, এই বন্ত্র শিল্পের যাহাতে 

এদেশে পূর্বের স্তায় প্রচলন হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা 

করিতেছি। এখানকার ভাল ভাল তাতির নিকট 

অবগত হুইয়াছি যে, তাহার! যদ্যপি বস্ত্রের লম্বা টান 

কোন যন্ত্রাদির দ্বারা তৈয়ারী করিতে পারে, তাহা 
হইলে বাঙ্গালার দেশ তাতের কয়েকটা অংশের উন্নতি 

দ্বারা যেখ। মাকু আপনি চলা, টানা আপনি ঝাড়া ও 

কোন বস্ত্র আপনি জড়ায় ইত্যার্দি) এইখানকার, 

তাতেই 8৫ গুণ কর্ম বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে। 

বস্ত্রের টানা তৈয়ারী করিবার কারণ আমি ১৯০২ 

সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে নক্সার্দি [77919 0০- 
ড8831175116 08091)6 018০5এ দাখিল করিয়! বন 

ব্যয় ও শ্রম স্বীকার ছার! গত জানুয়ারী মাসের শেষে 

৯৪ ব্থমর কালের, পেটেপ্ট অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। 

এই টান! তৈয়ারীর কলটা স্থবিধার জন্য ৩ ভাগে 

বিভ ১মটী ড/170175 1190110 ) এতন্থারা 

৬৪ হাদ্রার” সংখ্যক তা ৪* গজ লক্ব! হিসাবে 

একজে, ছইটটি নাটাইএ জড়াইন্| রাখ! হয়্। হলটী 

10755978 ড/৪1 1154115 /-জর্থাৎ ঞঁ ক্তাঁ রি 

গুলিন ভালরূপে পাট ঝাট- ও শক্ত করিবার বন্ত্র। 
ওয়টী 91211)2 11501)1175 অর্থাৎ ইহাতে বহরের। 

প্রতি ইঞ্চিতে ৪০।৫০1৬০টা হিসাবে সুতা! গুনিয়া দিফা 

বহর ও মাপ করিয়া দেওয়া যায়। লোহা ও কাঙের 

বারা কলটা নির্মিত। পরীক্ষা দ্বার! জানিতে পারি" 

ম্লছি_-১৮টা নাটাইযুক্ত কলে ৮৪ হইতে ১৬৮ 
জোড়া ১০॥ হাতি বন্ত্ের টানা, ৮ ঘণ্টাকাল মধ্যে 

হইতে পারিবেক । বিলাত হইতে এই কলের কোন 

কোন অংশ আনাইতে হইতেছে । এ পর্য্যস্ত ন! 

আসায় কলটা সম্পূর্ণ করিতে পারিতেছি না। আমি 
অতি সামান্ত লোক । উপায় দ্বার প্রায় ৭০ বৎসন্ধ 

হইল, নিজে সংনার চালাইয়া কলটার সমস্ত শেফ 

করিতে হইয়াছে । একারণ প্রায় এক বৎসর কাল, 

বিলম্ব ঘটিয়াছে। এখানকার শিল্পা্গরাণী মহোদস 
সকলে যদ্যপি কিঞ্চিৎ সাহায্য ও চেষ্টা করেন; তাহ! 

হইলে সত্বর এই একটা টানার কল, নলি জড়াইবার 

যন্ত্র, আমি যে নূতন স্থানে ৫৬ ইঞ্চি, বহরের তাত প্রস্ত, 

করিয়াছি, সমস্ত ৩৪ মাসের মধ্যে একটা স্থানে 

স্থাপন করিয়! চালাইতে পারি ও কলটীর জন্ত যে 

সকল লোক লিখিয়াছেন, তাহাদিগকে যোগাইতে 

পারি। ৫1৬ হাজার টাক! মূল ধনে ২০২৫. খানি 

তাত ও উপরাক্ত টানার ও নলির কল এবং সত ও 

সরগ্রামাদি হইতে পারে। ৪1€টী কাধ্যক্ষম যুব, 

যগ্ঘপি এক একটী বস্ত্রেরে কারখানা স্থাপন 

করেন, স্কাহ! হইলে দেশে বস্ত্র শিল্ের পুনরুদ্ধার হয়, . 

বিস্তর শ্রমজীবী লোকের অন্নের "উপায় হয়, ও. 

তাহাদের খর5বাদে প্রতি মাসে ছুই সহস্র টাকার: 
অধিক লাঁভ হইতে থাকে । আমার ৃদ্ধাবস্থা, কেহ. 

সাহাষ্য করিবার লোক মাত্র চনাই।* আমি ও.২1৪ 
জন কাধ্যক্ষম যুব! প্রত্যেকে সহস্র মুদ্া লইয়া আমার 
সহিত যোগদান করিলে, এরূপ একটা: ব্রা. রয়নে.র. 



আহ), ১৩১৮ 

কপার গার পপৃজির 
তৈরী করিয়। বিক্রয়ার্থ স্বতন্ত্র একটা এরূপ বন্ত 

-়ারীর.. রারখামাও ' এই সঙ্গে: টান্লাইতে-পারি। 
হাতে আও লাভ হইবার :সম্ভাবন]। - এখন 

১৩ বৎসর কাল আমার এই ফল্পু বিক্রয়ের :পেটেপ্টা- 

বিকার আছে লভ্যাংশ নুবিধ! মত. বিভাগ যাহা 
আংশীদারদিগের-বিবেচনায় ভাল হয়, তাহাই করিবন 
দেশের 'বন্ত্র শির নি আমার উদ্দেহ্ত। ' পরে 

আরও হলিবার- হিল 1 : ০73 

* জীনবন্ধু বাবুর এই বর ২প্রস্তাতের এর এখনও 

| রা )'. ইনি বিলাতে ইহার কয়েকটা কলকজার 
অর্ডার দিল্পাছেন। : এইগুরি আসিলেই কলটী সম্পূর্ণ 

হওয়া গবিশেষ সম্ভীবনা1। এ কলের যতটুকু 

হ্ইয়াঞ্ছে,' তাহা আমর দেখিয়াছি। তাহা হইতেই 

বুঝা যাক, এই.কলে: এত সছজে টানা: গ্রস্তত হইবে 

৫, এখন যে টাগা প্রস্তুত করিতে দশ আনা খরচ 

পড়ে) এই ফলে ভাহাতে তিন -চারি.আ'নার অধিক 

পড়িবে না। তিনি একটী নূতন তাতও করিতেছেন 
'” 

ভিনি' বলেন,_-এ তাতের মুল্য ৯*২ হইতে ১০০২ 

টাকার 'মধো হওয়ার সম্ভষ্। ইহা দার আজ 

কীর্পকায়- তাঁতের তিন চারিগুধ কাপড় হইবে অথচ: 

তীত্টীর কল-কৌশল এত 'সহজ হইবে যে, ইহা? 

চলাইতে কোনও তাতিকেই 'রিশেষ প্রয়াস পাইতে 

হুইরে না:/'এখনও এ ততটা, শেষ হয় লাই). 

সুতরাং এখন এ সববন্ধেও কিছু বল। চলে লা। তবে 

মীমবন্ধু বাবু.যেকগ বলেন, তীতটী যদি ঠিক সেইরূপই- 
ইহা বে (175615151)75, 

৪8০75 ) 'ভ্থাটার্লির ভোমেক্টিকলুম 
হী; জীহা, হলে, 

_আঁপেক্ষা বা ঝারানী লুম অপেক্ষা এ দেশের অধিক' 
(উপধোদী হইবে, তাহার আধ়'সমোহ নহি। জাপানী; 
হাহা ৪৭: ছি ভীত অর্দেশৈ : এখনও আসৈ নাই 

রিকি হাদি গিয়াছে % 'ভাঁহা এখানে এতদিস, 

আসবার, কথা, ছিল?, কিন্ত বর্জন সা 

ভর্তি 'হউক- বায়ে কারণেই হউক এখনও ভ্াহা 
এদেপে আলিয়া পহছে' নাই? তাহা আসির। 

পহছছিলেই কোথায় তাহার শিক্ষ! চলিবে, ফিক্ষুপে 

মেরামত চলিবে তৎসম্বদ্ধের * সমস্ত ' কণা প্রকাণ 

করিব । 'তবে ৩৫ ইঞ্চ রহরের ধে' কল আসিয়াছে, 

টানা প্রস্ততের সুবিধা হইলে, তন্বারাই- অনেক সন্তা 

কাপড়; বুনা চলিবে ।: উক্ত ৩৫. ইঞ্চ বহরে কল 

সম্বন্ধে 'অন্তান্ত. কথা আমরা বারাস্তরে বিশ্বুতভাবে 

লিখিব। . এখন দীনবন্ধু ' বাৰু যে. তাত ও'ধে চীনা 

প্রস্ততের যন্ত্রটী নিম্দীগ করিতে খআরস্ত করিয়াছেন, 

তাহা 'সতয়েই টার ৪ আমাদের : ইং 
টা বি, : 

ধান অঞ্চলের ধা চাদ 

/ ৩. কু 

১৯২ পার পূর্ব প্রকাশের.প্র ). 

- আধা শ্রাবণ মাসের ধান রোপণের মুখ্য সময় | 

২*এ শ্রাবণ মধ্যে ধাহাতে-যোতের' সমস্ত জমির খান 

রোপণ শেষ হয়, সে বিষয়ে মনোযোগী হুওয়া-ক্কৰক 

মাত্রেরই বিশেষ আবশ্তক। ধান্য রোপণ যত'দখ 

সমাধা হয়, : ততই ভাল।. সমতেজস্কর- জমিতে যদি 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 'ধান্ত চারা রোপণ কর! বায়, ভবে 

..৩। ব্রসায়ন পরিচয় ।_-শিবপুর কষলে- 
জের রুয়ি-ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, বন্ীয় রুষি-বিভাগের কর্ধা-* 
চারী প্রীনিবারণচনত হৌধুরী প্রনীত। যাবতীয় বিষ, 

* এই পুস্তকে 'বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে,। ধিজ্ঞান- 
সপ্ত কৃষি সন্ধে 'ইহা 'অভ্যাবশুকীর 'কথি- রলীযন। 
ল্য 3২ টাকা), কৃষক 'আফিসৈ পাঙয়া বার |: 



থৈ জগ ধাস্ চারা, ধোপণ করা। হর, তাহারই 
পবা তাল হইয়া থাকে । আধাড় মাস মধ্যেই 

€ঘাতের সমস্ত জমি রোপণ করিতে পারিলেই ভাল 

ছয় :আবাঢ মাস মধ্যে যোতের সমস্ত জমিতে 

ধান্তের চারা রোপণ করিতে পারা যায় না বলিয়াই 
শ্রাবণ মাস পর্য্যস্ত ধান্ত চারা রোপিত হইয়া থাকে। 

ধান্ঠ চারা গুলি ৯ ইঞ্ণ হইতে ১ ফুট পর্যন্ত উচ্চ, ৪ 

গোঁড়া বেশ মোট! এবং প্রতি চারার গোড়া হইতে 
২1১টী নূতন চারা নির্গত হুইয়া উঠিলেই রোপণের 
উপযোগী হয়। . ধান্ত চার! গুলি পূর্বোক্ত প্রকারে 
রোপণোযোগী হইলে ধান্ত চারা গুলি উপড়াইয়া 
গ্াটি বাদ্ধিতে হয়। উপড়াইবার সময় যেন ধানের 
চারা গুলি ছিড়িযা না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক হইতে 

হইবে। শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া শিকড়ের কাদা গুলি 

বেশ করিয়া জমির জলে ধৌত করিয়া আটি বান্ধা 
কর্তব্য। গোড়া গুলি সমভাবে রাখিয়া আর বাদ্ধিতে 

হয়। ধান্ত চারা উপড়াইবার সময়ে জমিতে অধিক 

জল বাখুব কম জল থাকিলে, উপড়াইবার স্ুুবিধ। 

'ছর না। আষাঢ় মাস মধ্যে ধান্ত চারা রোপণ 

করিতে হইলে ১ফুট অন্তর এবং শ্রাবণ মাসে রোপণ 

করিতে হইলে ৯১০ ইঞ্চ অন্তর সরল ভাবে রোপণ 

কর! হইয়া থাকে । রোপখ কালীন যদি ধান্ত চারার 

গোড়া হইতে ২১ টা নৃতন চারা নির্গত হুইয়! ঝাড় 
, হুইয়া-থাকে, তবে তাহার এক একটী করিয়! ঝাড়, 

নুন চার! নির্গত না! হইয়া থাকিলে ২টী করিয়া 
চারা এক এক স্থানে বোপণ কর! হইয়া থাকে। 

' এক এক স্থানে বহু সংখ্যক চারা রোপণ করা কর্তব্য 

নেও বক্রভাবে রোপণ করিলে, দেখিতে বড় 

, কয হয় এবং কোন স্থানে খুব ঘন কোন স্থানে 

খুব ফীক ফীক রোপিত হইয়া! থাকে। আখ 
»শ্রীবণ মাসে রোপণের সময় বা রোপণের পর জমিতে 
অধিফ ল- রাখা উচিত নহে। কারণ জমিতে 

৫৪ 

অধিক অঙ্গ থাকিলে, ধা চাস সি বা, পদ 

যায় এবং গোড়। হইতে অধিক সংখ্যক চারা নির্িতি 

ইয় না। জমিতে মৃক্তিকার উপর ২ বা৩ ইঞ্চির. অধিক 
জল রাখা কোন মতে উচিত নহে। জমির.জল 
ঘাহাতে গুফ ন! হয়, সে বিষয়েও বিশেষ মনোযোগী 

হওয়া নিতান্ত আবশ্তক। অধিক জল থাকা অপেক্ষা 

জমির জল গু হওয়! অধিক অনিষ্কর। এরূপ 

ভাবে. জমিতে জল রাখিতে হুইবে যেন জমির জল 

শুফ না হয়,£আর অধিক জলও'না থাকে। 

একই জমিতে প্রতি বৎসর একই প্রকার ধান 

রোপণ বা বপন করা ভাল নহে। কতক গুলি 

ধান্তের গোড়া কৃষ্ণ বর্ণ আর কতকগুলি ধান্তের 

গোড়া শ্বেতবর্ণ, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । . থে 
বৎনর সাদ! গোড়ার ধান্ত রোপণ বা বপন কর হয়, 

তৎপর বৎসর কাল গোড়ার ধান. রোপণ বৰ! রপন 

করা হুইয়। থাকে । ইহাতে কিন্নৎ পরিমাণে পধ্যাক় 

রোপণের ফল পাওয়া স্বায়। এতদ্যতীত যে বৎসর 

সাদা গোড়ার ধান রোপণ বা বপন কর! যায় সেই 

বর মেই ধান পাকিলে কাটিবার ও তুলিয়া 
আনিবার সময় অনেক ধান ররিয়! জমির. উপরে 
পড়ে ও অনেক ধান ফাটলে প্রবিষ্ট হয় । সেই সকল 

ধান হইতে পর বৎসর যে চারা উৎপন্ন হয়, সে গুলির 

ও গোড়া শ্বেত বর্ণ হুইয়া থাকে । সেই ধান্তের 
গান্ছ হইতে যে ধান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ 
রূপে পক হইবার পূর্বেই খলিত হুইয়! ভূমির উপর 

পড়ে । কিন্তু সে সময় রোপিত ব! বোদা ধান 

সম্পূর্ণ রূপে পক হয় না। এনন্ত এ প্রকার ধান 
গাছ গুলিকে পড়া” কহে। তৎপর বৎসর. চ 

কাল গোড়া ধান্ত রোপণ বা বপণ কার যার, তাহা 

হইলে সাদ! গোড়ার ধান গাছ গুলি কেকা ). 

উপড়াইয়। জমির কর্দমে পুতি, ফেলিতে .হয়।, 

আবার কাল গোড়ার ধান পর ব্ধযর সাহা পাড়া 



হহ৩৪ ক্র 

প রোগপ, খা বপন কারয়া কাল; গোড়ার ধান 

বেড়া) তুলিয়া ফেল! হুইয়। থাকে । এই রূপ 

শ্বপিত ধান হুইতে উৎপন্ন গাছ ..সচরাচর এক 
বৎসরেই ঘে, ঝড়ায় পরিণত হয় এমন নহে । ম্থলিত 

ধান হইতে যে গাছ উৎপন্ন হয়, তাহার ধান্ত পক 
হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে ঝড়িয়া পড়ে। তাহ! 

হইতে যে গাছ উৎপন্ন হয় তাহাই নিশ্চিত রূপে 
ঝড়াযর় পরিণত হয়। পূর্বোক্ত প্রকারে ধানের 

গোড়া পরিবর্তন করিলে, এ আশঙ্কা প্রায়ই দূরীভূত 

হয়। €বান! ধানের জমিতেই ঝড়ার উপদ্রব অধিক 
হইয়া থাকে । অনেক স্থলে বীজ নির্ব্বাচনের দোষেও 
ঝড়া হইয়া থাকে । অনেক স্থলে বীজ নির্বাচনের 
দোষে ও পূর্বোক্ত প্রকার গোড়া পরিবর্তন না 

করার জন্য সাদা গোড়া ধানের সহিতও সাদা গোড়া 
ঝড়া, কাল গোড়া ধানের সহিতও কাল গোড়া 

ঝড়া হইয়া! থাকে । স্ুবিজ্ঞ::কৃষক ব্যতীত এরূপ 
ঝড়া নির্ণয় করিতে পারে.ন11 ধান্ত গাছের ক্ন্দ 

দেশে (যে স্থান হইতেঃ প্রথমে পাতা বাহির হয়) 

গুয়৷ পোকার গাত্রের হায় সুক্ষ হুক্ম লোম থাকে) 
ঝড়ার সে গ্রকার লোম থাকে না। অনভিজ্ঞতার 
জন্ত অনেক কষক ধান গাছ বলিয়া অনেক ঝড়া 
রাখিয়! দেয় এবং ঝড়া বলিয়া অনেক ধান গাছও 

তুলিয়া ফেলে। আমার কোন ক্ষেত্রে কয়েকটী 

অনভিজ্ঞ কৃষান:নিড়াইবার সময় ঝাড়া বলিয়া কতক- 
খুলি ধান গাছ তুলিয়৷ ফেলিয়া ছিল, আমি যাইয়া 
বসে-গুলি ধান বলিয়া সন্দেহ করিয়া! ভূমির এক পার্থ 

পুতি দিলাম। তাহা হইতে যথা সময়ে সুন্দর 

ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। 
*.. জমিতে যে সকল তৃণাদি জন্মে, তাহ! পচিয়াও 

জি, উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। : ব্যায় জমিতে 

ভার করি! চাঁষ মই দিলা ৭৮ দিন ফেলিয়া রাখিলে, 

সেই [স্কুল পা পচিয়া! জমির মৃত্তিকা খুব কোমল 

হয়। জমিতে নাবিলে বজ, ব্জ্ শব. হইয়া বুদ্দ.. 

উঠিতে.থাকে। | ভূমির উর্বরতাকারী তৃণাদির মধ্যে 

স্তামাঘাস ও পানদুর্বঃ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। 

জলিতে জল দীড়াইলেঃচ্তাম৷ ঘাসের আর বৃদ্ধি থাকে 

না। শ্তামাধাসে এক প্রকার শস্ত জন্মে। সেই 

শন্ত পকিলেই শ্যামা ঘাস স্বভাবতঃ মরিয়া যায়। 

, স্তাম! থাসের শস্ত আধাড় মাসের শেষে অথব! শ্রবণ 

মাসের প্রথমেই পাকিয়! থাকে । এখানকার দরিদ্র 

লোকেরা সেই শন্ত সংগ্রহ করিয়। বাটাতে আনয়ন 
করে। ধান্ত হইতে যে "প্রকার চাউল প্ররস্তত হুইয়! 

থাকে, শ্তাম] ঘাসের বীদ্দ হইতেও সেই প্রকার 
চাউল প্রস্তত হুইয়৷ থাকে.। শ্যাম! ঘাসের. বীজের 
চাউল ঠিক পোস্ত দানার সভায় ক্ষুদ্র ও শ্বেত বর্ণ। 
এখানকার দরিদ্র লোক্লের সেই চাউলের ভাত 

খাইয়া! থাকে। উক্ত স্ত্রাউলে বেশ পায়স প্রস্তত 

হয়। তাহা খাইতে বেশ স্ুমিষ্ট। দরিদ্র লৌক- 

দিগের নিকট হইতে চাউল বদল দিয়! ব মূল্য দিয়া 
শ্যামা ঘাসের চাউল সংগ্রহ করিতে হয়। আধাঢ় 

মাসের প্রথমে জমিতে জল 'দীড়াইলে শ্যাম! ঘাসের. 

তেজ কমিয়া যায় এবং কৃষকের! চাষ মই দিয়! শ্যাম 
নষ্ট করিয়। ফেলে । যে বৎসর আধাঢ় মাসের প্রথমে 

বর্ষা লাগিয়া! জমিতে জল দীড়ায়, সে বৎসর শ্যাম! 

ঘাসের চাউল:পাওয়া ছুশ্রাপ্য হুইয়৷ উঠে বীজ তলায় 

(যেজমিতে বীজ ফেলা হয়) প্রায়ই শ্যাম! ঘাস 

জন্মিয়া থাকে । শ্যাম! ঘাম জন্মিলে বীজ বেশ 

তেজস্কর হয় না এবং বীজ ভাঙ্গিবার ( উপডাইবার ) 

ভ্রযুক্ত এন্, জি, মুখাজা 1.4, 845, প্রনীত | 

২ শর্করা-বিজ্ঞান।--ইচ্ষু চাষের নিয়ম, 
আর ব্যয়, গুড় প্রস্তত প্রণালী এবং বিলা্তী 
উপায়ে শর্করা প্রস্তত প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত 
আছে। মুল্য। আনা]। কৃষক অফিসু। 



" ধিশেষ “অস্থবিধা হ হয়। ন্প মাসের প্রথমে বীজ 

ফেলিলে প্রায়ই শ্যাম! ঘাস জন্মিয়াথাকে । একারণ 
রুষকে রা পাইট করিয়াও জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বীঞ্গ 

ফেলে না। ২1১ বার বৃষ্টি হইয়! শ্যামা ঘাস বাহির 

হুইয়! গেলে, বাত (যো ) পাইবা মাত্র চাষ দিয় 

শ্যাম! ঘাস গুলি ন& করির! বীজ বপন করে। বাত 

ন। পাইলে বীজ ফেলার অন্ুবিধা হয়। তখন 

অগত্যা বাধ্য হইয়া! নিয়াজ বীজ ফেলিতে হয়। 
'আধাঢ় মাসের জল ধান্ত চাষের পক্ষে বিশেষ 

উপকারী । আষাঢ় মাসে য্দি ভূমিতে আবাদোপ- 

যোগী জল দাঁড়াইয়া, সেই জল শুষ্ক না হইয়া, কার্তিক 

মাস পরাস্ত সমভাবে থাকে তাহা হইলে প্রচুর 
পরিমাণে ধান্ত জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা । আষাঢ় 

মাসে জল দাড়াইলে নিন্তেজ জযিতে ও প্রচুর ধান্য 
জন্মিতে দেখা গিয়াছে । এমন কি ভূমিতে আষাঢ় 

মাসের জল থাকিলে, ভাদ্র মাসেও ধান্ত রোপণ 

করিয়! বিশেষ ফল লাভ করা যায়। সকল বৎসর 
কিছু আষাঢ মাসে জল পাওয়! যায় না। যদি শ্রাবণ 
মাসে জল পাওয়া! যায়, তবেযাহাতে শাবণ মাসের 

মধ্যে যোতের সমস্ত“জমির রোপণ শেষ হয় সে বিষয়ে 

বিশষ মনোযোগী হওয়া কর্তবা। জমি তেজঙ্কর 

হইলে ভাদ্র মাসেও ধান চারা রোপণ করিয়া চারি 

পোয়ার স্থলে তিন পোয়া বা অর্ধেক ফল লাভ 

করিতে দেখ! গিয়াছে । এমন কি আশ্বিন মাসের 

প্রথমে ধান্ত চার! রোপণ করিয়াও কিয়ৎ পরিমাণ 

ফল লাভ করিতে পারা যায়। 

অনাবুষ্টি জ্ঠ যদ কোন বৎসর ভাল ধান্ত না 

জন্মে বা জমি পতিত অবস্থায় থাকে, আর তৎপর 

বংসর যদি স্ুবৃষ্টি হইয়। আষাঢ মাসেই আবাদোপ- 

যোগী খৃষ্টি হটুয়! কার্তিক মাস পর্যযস্ত জল কষ্ট না হয়, 
তবে বিনা সারেই আশাতীত ধান্ত জন্বিতে দেখা 

গিয়াছে। সার নাদিয়া চাষ কর! অপেক্ষা! মধ্যে 

পতিত মধ্যে ২১ বৎসর জমি পতিত রাখ! ভাল। 
জমিতে বিনা সারে ধান্ত জন্মিতে দেখা যায়। কিন্তু 

চাষ করিতে হইলে ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে সার 

দেওয়! নিতান্ত কর্তব্য। বিন! সারে ফসলের আশা 

করা নিতান্ত বিড়ম্বনা ভোগ মাত্র । 

ধান্য চার! রোপণের ১৫।১৬ দিন পরে রৌগিত 

* চার! গুলি লাগিয়া গিয়া শ্যামল বর্ণ হুইয়! উঠিলে 

নিড়াইয়! দেওয়া উচিত। যে সকল জমির মুত্তিকায় 
বালুকার অংশ কম, এটেলের মাটী বেশি, সেই 
সকল জমির মৃত্তিকার তৃণার্দি তুলিয়৷ জমির কর্দমে 

প্রোথিত কর! হুইয়া থাকে । কেহ কেহ তৃণাদি 

প্রোথিত না করিয়া জমির আইলের উপর তুলিয়া 

ফেলে। আমাদের বিবেচনায় পুতিয়া ফেলাই 
উচিত, কেনন! প্রোথিত তৃণাদি পচিয়া সারের কার্ধ্য 
করিয়া থাকে। যেসকল জমিতে বালুকার অংশ 

অধিক, এবং এঁটেলের অংশ কম, সেই সকল জমি 

না নিড়াইয়৷ কোদল্াইয়া জমির মৃত্তিক! উল্টাইয়া 
দিতে হয়, এরূপ না করিলে ধান ভাল জন্মে না। 

নিড়াইয়া দিবার সময় জমির মৃত্তিকা ঘাটিয়! দেওয়া 
হইয়। থাকে । জমি মাটি ধাঁটিয়া না দিলে গাজ 
জন্মিবার £বিশেষ সম্ভাবনা । জমিতে গাজ জন্গিলে 

স্থচারু রূপে ধান্ত জন্মিবার সম্ভাবনা! থাকে ন1। 

গাজ ধান্তের ঘোর অনিষ্টকারী। জমিতে গা 

জন্মিলে জমির ধান্ত নিস্তেজ হুইয়৷ যায়। অল্প 

দিনের মধ্যেই ধান্তের গাছ গুলি শ্তামল বর্ের 

পরিবর্তে তাত্র বর্ণে পরিণত হয়। কোন রূপে গাজ 

নষ্ট করিতে না পারিলে আর সে বৎসর স্ুচারু রূপে 

শহ্য জন্মিবার কিছু মাত্র আশা থাকে না। সচরাচর 

শ্রাবণ মাসের শেষে বা ভাত্র মাসেই জমিতে গাজ 

'জন্মিতে দে যায়। ভাদ্র মাসে জমির জল সামান্ত 
শু হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। আমাদের এখানে 

গীজ নষ্ট করিবার জন্ত জমির সমব্য 'জূল বাহির. . 



হত৬.. 

ক্ষরিয়া দিয়া মাটি খীটিয়া দেওয়া হয়। ইহাতেও 

অনেক স্থণে গা নষ্ট হয় না। নিস্তেজ জমিতেই 
অধিক গজ দৃষ্ট হইয়। থাকে । ৯ 
... ধান্ত চাষে জলই সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় পদার্থ। 

জলের অভাব হইলেই সর্বনাশ উপস্থিত হয়। আষাঢ় 

মাসে রোপণের সময়'হইতে কার্তিক মাসের অদ্ধেক 

দিন পথ্যস্ত জল থাকা আবন্তক । যদ্দি কোন বৎসর" 

রোপণের পর অনাবৃষ্টি বশতঃ জমির জল শু হইয়া 
জমির মৃত্তিক! ফাটিয়! যায়, সে বংসর আর ভাল ধান্ত 

জন্মিবার কিছুমাত্র আশ! থাকে না। আমাদের এ 

প্রদেশে এ বৎসর গাজ হওয়ার জন্য ভাদ্র মাসে প্রায় 

সমস্ত জমির জল ছাড়িয়! দিয়াছিল। তৎপরে ভাত্র 

মাসের ৬ তারিখের পর হইতে শেষ পধ্যস্ত অধিক 

পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়ায় সমস্ত জমির জল আখিন 

মাসে গু হইয়! জমি ফাটিয়া :গিযাছিল। এজন্য অনেক 
জমির ধান্তের গাছ হইতে শীষ নির্গত হয় নাই। ষর্দিও 

সাঙান্ত সামান্ত শীষ নির্গত হুইয়াছিল, কিন্তু নির্গত 

শীষের অধিকাংশ ধান্তের মধ্যেই চাউল নাই।;আশ্বিন 

কার্ঠিক'মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় ধান্ঠের এরূপ শোচনীয় 
অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । আশ্বিন কান্তিক মাসে 

বৃষ্টি হইলে এ বৎসর ধান্ঠের গাছগুলি ৫1৬ ফুট পথ্য্ত 
ক্উচ্চ হইত) কিন্তু তাহা না হইয়া ২৩ ফুটের অধিক 

উচ্চ হয় ন্ই। এ বংসর আমাদের এখানে অন্কষ্ট 
. অবশ্থস্তাবী। 
».. কল ধানেরই আবাদ প্রণালী একরূপ। তবে 
কোন কোন ধান উর্বারা ভূমি ব্যভীত ভাল জন্মে না 
ও অগ্রপশ্চাৎ পাকিয়! থাকে একথা! পুর্বেই উল্লিখিত 

হইয়াছে; স্থতরাং পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

* গীজ হুট করিবার যদি কোন রাসায়নিক 
প্রিয়া সম্পাদক: অহাশয় আবগত থাকেন, ভবে 
এক্নুগ্রহ পূর্বক প্কষকে” তাহা! প্রকাশ করিলে, 
আছগৃভীড় হইব। 

ধান্তক্ষেত্রে খইল দিতে হইলে শ্রাবণ মাসের শেষে 

বা! তাত্র মাসের প্রথমে নিড়াইয়! জমির তৃণাদি তুলিয়া 
দিয়া, প্রতি বিঘায় একমণ বা দেড়মণ রেড়ীর খইল 

চর্ণ সমন্ত জমিতে সমভাবে ছড়াইয় দিয়া, জমির মাটি 
একবার ঘাঁটীয়৷ দিতে হুয়। কেহ কেহ থইল ছড়া- 
ইয়া দিয়] ধান্ত চার! রোপণ করিয়া থাকে । আমাদের 
বিবেচনায় নিড়াইয়। থইল দেওয়াই ভাল। রেড়ীর 
থইল ধান্তের বেশ উপযুক্ত সার | খইল দিবারু ৫৭ 
দিন পরে ধান গাছগুলি প্ুতেজ ও স্তামল বর্ণ হইয়া 

বহু সংখ্যক নূতন চার! প্রসব করিতে থাকে । তেঙজ- 

স্কর জমিতে ধান্ত চার! রোপণ করিয়া নিড়াইবার পর 
থইল দিলে, দেখিতে দেখিচ্চে পুনর্বার (রোপণের পর 

একবার নূতন চার! বহিরগত্ত হইলে) এত নূতন চারা 
নির্গত হয় যে. ধান গাঁছে জমি পরিপূর্ণ হইয়া যায়, 
নিকটে চাড়াইয়াও জমির গ্লৃতিকা বা জল দেখিতে 

পাওয়া যায় না। রোপণের ১৫ দিন পর হইতে নৃ॥ 

চার গ্রন্থত হইতে আর্ক হয়। আধাঢ় মাসের 

রোপিত ধানের গাছ হইতে ভাদ্র মাস পথ্যস্ত নূতন 

চার! প্রস্থত হইয়া থাকে । শ্রাবণ বা ভাদ্র মানের 

রোপিত ধান গাছ হইতে ভাদ্র মাসের ২০শে পর্যন্ত 

নৃতন চার! নির্গত হইতে দেখা যায়। জমির তেজ 
অনুসারে নুতন চার! নির্গত হইবার তারতম্য হইয়া 

থাকে । ফলতঃ ধান গাছ যতক্ষণ পধ্যস্ত জমিতে 

হ্বীয় আহাধ্য বস্ত প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ বেশ সতের 
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ক নুন চারা প্রসব ফিতে থাকে। তেসস্বর ॥ ফিফিৎঅবনত রঃ ঘোড়ার মুখের স্তায় নিত 
জমিতে অল্প দিন মধ্যেই বহুমংখ্যক নূতন চারা প্রত 
হইয়া থাকে। সরিষার খৈলেও ধান্তক্ষেত্রে প্রদত্ত 

হুইয়া থাকে, কিন্তু ধান্তের পক্ষে রেড়ীর খৈলের স্তায় 
ভেজস্কর নহে। খৈল ও ধঞ্চে দ্বার! সারযুক্ত জমিতে 

ধানের ফলনও খুব ভাল হয়। 

জমির আইল খুব উচ্চ করিয়! বান্ধা উচিত। 
জম্চি জলপৃর্ণ করিয়! রাখিবে, যেন এক মাস দেড় 
মাস মধ্যে জমির জল শুফ হ্ইয়া না যায়। ১৫ই 
ভাদ্রের পর হইতে জমির জল বাহির করা উচিত 
নহে। এই সময়ে মি জলপুর্ণ করিয়া! রাখ! অবস্ত 

কর্তব্য। এই সময়ে ভূমি জলপুর্ণ থাকিলে ধানের 
গাছ সকল সতেজে উর্দদ্িকে উত্থিত হইতে থাকে। 

আখ্িন মাসে ধান্ত চাষে কোন পাইট করিতে হয় 
না। 

তদ্বির কর! আবশহক। আশ্বিন মাসের শেষ অথবা 

কার্তিক মাসের প্রথমে ধান গাছের গর্ভে থোড় 
ধোল্তশীষ) জন্মিয়া থাকে । কার্তিক মাসে সেই শীষ 

বহিগত হয়। জেটে! ধানের যে ধান আগে পাকে) 

শা আশ্বিন মাসের শেষ হইতে বহির্গত হইতে আর্ত 
হইয়| কার্তিক মাসের প্রথমেই সমস্ত শীষ বহির্গত 

হইয়া! যায়। নাবি ধানের (ষে ধান বিলম্বে পাকে) 

শীষ কার্তিক মাসের ১৭ই ১৮ই মধ্যেই বহির্গত হয়। 
বাকচুড়, লঘু প্রসৃতি কতকগুলি ধান অগ্রে অর্থাৎ 

কার্তিক মাসের শেষে, কনকচুড়, মাগুরশালী প্রভৃতি 
কতকগুলি ধান সর্বাপেক্ষা বিলম্বে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ 

মাসের ২০শে ২৫শে পাকে, ইহ! পুর্বেই উল্লিখিত 

হইয়াছে । অধিকাংশ ধান্তই অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই 

১৬ই মধ্যে পাকিয়। থাকে । শীষ বহির্গত হইবার 

প্রারস্ত হটুতে এক মাস পরে, শীষ সম্পূর্ণরূপে বহির্গত' 
হইবার ২০ দিন পরে এবং ধান্তে তগ্ধের সায় শ্বেত 

বণ তপ্লল পদার্থ সঞ্চিত হইলে ভারে ধানের শীষ 
৬ 

কেবল যাহাতে জমির জল শু না হয় তদ্দিষয়ে 

১৩ দিন পরে ধান পাকিয়া খাকে। এ প্রদেশে এ 
সম্বন্ধে খনার বচন বলিয়া! একটা গাথা প্রচলিত: 
আছে। তাহা এই ;__“ধোড় ত্রিশে, শীষে বিশে 
ঘোড়া মুখো তের, এই দেখে শ্বশুর ঠাকুর লেখা 
'জোথা কর।”-_ ক্রমশঃ ।-_-ঞরাজনারায়ণ বিশ্বাস। 

ঘত্তিকার প্রকৃতি । 

ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টি-বারি রা হইলে উহার কিয়দংশ 
নিয় ভূমির দিকে চলিয়া যায়, অবশিষ্টাংশ ছিদ্র পথে 
মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে । জগতে যাবতীয় পদা- 

খেরই সান্তরত| নামে একটী গুণ বর্তমান আছে, 
অবশ্ঠ মৃত্তিকাতেও এ গুণের অভাব নাই। মৃত্তিকার 
যে গুণে উক্ত জলরাপি মৃত্তিকান্যন্তরে প্রবেশ করে, 
তাহা এই সাস্তরত৷ গুণ ব্যতীত আর কিছুই নছে। 

মৃত্তিকার জাতিবিশেষে এই সাস্তরতা৷ গুণের নানাধিক্য 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । এই গুণ, যে মৃত্তিকা 

যত বেশী তাহার উৎপাদ্দিক! শক্তিও সেই পরিমাণে 
অধিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহাতে সাস্তরতার 

যত অভাব উহা সেই পরিমাণে অনুর্বর হইয়! থাকে। 
ইহার নিদর্শন স্বরূপ দেখিতে পাওয়া! যাঁয়, প্রস্তর 

গাত্রে ”লিচেন” প্রস্থতি অতি ক্ষুদ্র জাতীয় উত্ভিদ 

ব্যতীত আর কিছুই জন্মে না, কিন্তু এই প্রস্তরই 

আবার চূর্ণ করিয়৷ দিলে তাহাতে ,অপেক্ষা্ত অনেক 
শ্রেষ্ঠ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মান যাইতে পারে ।  .. 

সাস্তরত। গুণ মৃত্তিকার দানার হুঙ্গতাঁর উপর. 

নির্ভর করিয়! থাকে ; যে মৃত্তিকার দানা যত মোটা 
তাহার অন্তর অর্থাৎ ছিদ্র সেই পরিমাণে সথল। স্থল 

ছিত্র দ্বারা অতি সহজে বৃষ্ি-বারি মৃত্তিকার নিয়ন্তরে 
প্রবেশ করিতে পারে। বেলে মাটি এই শ্রেনীর : 



ৃত্তিকার উদ্ধাহগ্ণগ্থল । পক্ষান্তরে যে জাতীক্স মৃত্তি- 

কার দন সরু, উহার অন্তর অর্থাৎ ছিদ্রও সেই 

র্ মাণে সুক্মা। হুক ছিদ্র দ্বার জল সহজে প্রবেশ 

লাত. করিতে পারে না। কাজেই এই জাতীয় মৃত্তি- 

ফার শোষণ শক্তি অল্প। 

'অস্তভুক্তি। 
যে মৃত্তিক! যে পরিমাণে জল শোষণ এবং ধারণ ' 

করিতে পারে, সেই মৃত্তিক।-জাত শন্ত সেই পরিমাণ 

'অনাবৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা! পায় । 

বেলে মাটি সর্বাপেক্ষা স্থল অন্তর বিশিষ্ট, কাজেই 
উন! সর্বাপেক্গী অধিক জল শোষণ করিতে পারে 

কিন্ত জল ধারণ করিবার শক্তি উহার অত্যন্ত অল্প। 

অপরপক্ষে এটেল মাটি সুক্ষ অন্তর বিশিষ্ট বলিয়া 

উহার জল গ্রহণ করিবার শক্তি কম কিন্তু ধারণ করি- 

বার শক্তি অধিক। 

_ সুষটির সময় মৃত্তিকা আপন আপন লাধ্যান্থপারে 
জল ধারণ করিয়া রাখে, পরে এ ধৃত জলরাশি হূর্যের 

উত্তাপে বাশ্পীভূত হইয়। উপরের দিকে উঠিয়! যায়। 

'বেলে মাটি স্থুল ছিদ্র বিশিষ্ট বলিয়া, উহার আহরিত 
জল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। 
খঁটেল- মাটির ছিদ্র সরু বলিয়া! উহার আভ্যন্তরীণ 
সঞ্চিত জল বান্পীভূত হুইয়। উঠিয়! যাইতে অধিক 
সময়ের প্রয়োজন হয়, এই কারণেই অনাবৃষ্টির সময়ে 
টেল জমির উপরিস্থ ফসল অপেক্ষা, বেলেমাটি- 
ঈঞঙজাত ফসল অধিক পরিমাণে নিস্তেজ হইয়া! পড়ে । 
* "পুর্বেই বলা হইয়াছে বৃষ্টি অথবা! অন্ত কোন 

প্রকারে ভূর্িতে জল সিঞ্িত হইলে ভূমি উহা! আপন 
্ষমতাঝুসারে - গ্রহণ করিয়া লয় । সেই গৃহীত জল- 
স্বাশি কতক নুর্ধ্ো্তাপে বাম্পীভূত হইয়া বাহির 

০ যার, অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা ভূ-পৃষ্ঠের একটা 
জাকাণে আৰ হইয়। উত্তিদ শিকড়ের সন্নিধানে 
উপহিত হর $ উদ্ভিদ তাহা ইচ্ছান্থরূপ শোষণ 

এঁটেল মাটাই এই শ্রেণীর 
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লা আপন আপন ভ্ীবন ধারণ করে। 'যেআক- 

ণের দ্বারা জলরাশি এবন্িধ প্রকারে আক্ষ্ট হয় 

তাহাকে কৈশিকার্ষণ কছে। এই শক্তি প্রভাবেই 

প্রদীপের সলিতা তৈল শৌষণ- করে এবং স্পঞ্জ 

সংলগ্ন পাত্রস্থ জল গুষিয়! লয়। 

মৃত্তিকার কৈশিকার্ষণ শক্তি উহার দানার সুঙ্গ- 
তার উপর বিশেষ নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীৰ 

মৃুন্তিকাতে কৈশিকাকর্ষণের কাধ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রচারে 

সম্পাদিত হইয়। থাকে । ৰেলে মাটির দানা মোটা 

বলিয়! উহার কৈশিকার্ষণ শক্তি খুব অল্প। পক্ষান্তরে 
এটেল মাটি হুম দানাবিশিষ্ট বলিয়া! তাহার কৈশিকা- 
কর্ষণ শক্তি প্রবল। যে স্বোয়াশ মাটাতে জৈবিক 
পদার্থের অংশ বেশী তাহার এই শক্তি অত্যন্ত 

অধিক। 

মাটি উত্তমরূপে চুর্ণিত জবস্থায় থাকিলে উহাতে 
কৈশিকাকর্ষণ শক্তিও উত্তমন্ধূপে কার্য করিতে পারে। 

আর ধদ্দি উহা ডেলাধুক্ত অবস্থায় থাকে তবে 

কৈশিকাকধণের কার্য এ ভূমিতে সুচারুরূপে সম্পন্ন 

হয় না। এই জন্তই আমর! দেখিতে পাই যে ছুই 
খান! ক্ষেত্রের মধ্যে যে খানার মুত্তিক। উত্তমরূপে 

কর্ধিত ও চুর্ণীকৃত তাহাতে বীজ বপন করিলে যেমন 

সত্বর অস্কুরোদগম হয় এবং উত্ভিদ পুষ্ট ও পরিবর্দিত 

হইয়া থাকে, যাহার মৃত্তিকা নিকষ্টরূপে কর্ষিত, 

তাহাতে বীক্গ বপন করিলে অঙ্কুরোদগম তদপেক্ষ! 

বিলঘ্ধে ঘটে এবং উদ্ভিদ তেমন পুষ্ট ও বদ্ধিত হয় ন1। 

দিবাভাগে হুষ্যোত্তাপে আর্দ্র মৃত্তিকা হইতে 

কিয়দংশ জল বাম্পীহৃত হুইয়। উপরে উঠে, কাজেই 

উক্ত মৃত্তিক1 নী'রস হইয়া পড়ে কিন্তু এই বাশ্পরাশি 

বাযুমণগ্ুলেই অবস্থিতি করে এবং জলীয় ৰাস্প-সম্পৃক্ত 

'বাষু ভূ-পৃষ্ঠে ্পৃষ্ট হয় তখনই মৃত্তিক! বটং কাগজের 
সায় তাহা! শোষণ করিয়া লইয়া পূর্ব ক্ষতি কথফিত 

পরিমাণে পুরণ করিয়া লইতে সক্ষম হয়। বে শক্তি 



ও) ১৭ম লংখ্যা। __ কষক। . 0 ই, 
ছার মৃত্তিকা. এই প্রকার বায়ু মগ্ন জলীয় বাপ 

শোষন করিক্ঝ। থাকে তাহাকে শোষক শক্তি বলে। 

- মুত্তিক! শ্রেণীভেদে, জলনংধোগে এবং সুধ্যোত্তাপে 

ম্যনাধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত এবং বিস্ফারিত হইয়া 
হইয়া থাকে। এঁটেল এবং দোয়াশ মাটিতেই এই 

সন্কোচন এবং বিক্ষারণ গুণ অধিক পরিলক্ষিত হয়। 

গ্রীষ্ম কালে শন্তাক্ষেত্রে এক প্রকার জালের মত 

ফাটল দৃষ্ট হয়, মৃত্তিকার সক্কোচন এবং বিক্কারণ 

গুণেই ইহা ঈদৃশ বিদীর্ণ হইয়। থাকে। এঁটেল 
মাটিতেই এই ফাটাল অধিক দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ 
এই যে উহার দানাগুলি খুব স্ুক্ম এবং ম্বভাবত 
উহ্ারা পরম্পর যোগস্ত্রে আবদ্ধ হইয়৷ থাকিতে 

চাহে । এইরূপ পরম্পর যোগশুত্রে আবদ্ধ হইয়া 
থাকাকে সংহতি বা যোগাকর্ষণ বল বলে, এটেল 

মাটিতে এই শক্তি প্রবল বলিয়াই এ শ্রেণীর ভূমিতে 
কর্ষণ সময়ে লাঙ্গদ্র অধিক জোর লাগিয়! থাকে । 

দোয়াশ মাটি স্বভাবতই ঝরু ঝরে হওয়াতে উহা 

তত অধিক ফাটে না। যদিও মৃত্তিকা ঈদৃশ ফাটিয়া 
যাওয়া এক পক্ষে বাঞ্ছনীয়, কেন না উহার ভিতর 

দিয়! বায়ু আলো! যাতায়াত করিয়া শস্তের উপকার 
সাধন করিতে পারে কিন্তু পক্ষান্তরে উহা! ক্ষতি- 

জনকও বটে) যেহেতু এটেল মাটিতে এ ফাটাল 
এত বড় হয় যে, তাহাতে উক্ত মৃত্তিকা্াত শস্তের 

শিকড় গুলি ছিড়িয়া যায়। দোয়াশ মাটি ত্বভাবতঃই 

শিথিল দান1 বিশিষ্ট; তাহা! ফাটিয়া গেলেও উত্ত 

ফাটাল অধিক গ্রনারিত হয় না এবং তজ্জনিত 

তজ্জাত উত্তিদের শিকড়গুলি ছিড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা 

থাকেন। অতএব দোয়াশ মাটির পক্ষে এবধিধ 

ফাটল হিতকর ব্যতীত অহিতকর নহে । 

ঘৃত্তিক্বার জাতিভেদে উহার তারতম্য বিষয়ে' 
আলোচন! করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাইলাম 
যে এটেল ও বেলেমাটির প্ররন্কতি পরম্পর প্রায় 

বিপরীত । অর্থাৎ বেলেমাটির জলধারণ শক্তি অতি. 
অল্প কিন্তু শোষণ শক্তি অধিক এবং এ টের মাটি 
ধারণ শক্তি অধিক কিন্তু শোষণ শক্তি অল্প। বেধে 
মাটি স্থুল ছিদ্রবিশিষ্ট বলিয়! ইহাতে জল পিঞ্চন করিল 
হুর্য্যোস্তীপে উক্ত জল অতি সহজে সত্বর বাম্পীভূত 
হইয়। উঠিয়া! যায়, এই নিমিত্ত ইছা কৃষি-কার্ধ র পক্ষে 

* বিশেষ অস্রবিধাজনক। অপর পক্ষে এটেল মাটি 

অত্যন্ত সুক্ষ ছিদ্রবিশিষ্ট বলিয়া! উহাতে সিঞিত জল 

সহজে নিম্নে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, তর্নিমিত্ত 

বৃষ্টির সময়ে উহার উপরে জল দাড়াইয়া যায় এবং 

রৌদ্রোস্তাপে শুফ হইলে এমন শক্ত হয় যে, তজ্জন্ 

হল-প্রবাহ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে। 

এঁটেল মাঁটি শিন্ত অবস্থাতে চাষ করিলে, এই কর্ধিত 

মৃত্তিকাগুলি গুকাইয়া অতি শক্ত ডেলাতে পরিণত, 

হয় এবং উহ! ভাঙ্গিয়! দেওয়! অত্যন্ত ব্যয় ও কষ্টসাধ্য 

হইয়া ঈাড়ায়। এঁটেল মাটির আর একটা প্রধান 
দোষ এই যে উহা সুর্্যোত্তাপে এত ফাটিয়! যায় যে, 

মৃন্তিকার অভ্যন্তরস্থ সঞ্চিত জলরাশি অতি সহজে 

উক্ত ফাটাল পথে বাম্পাকারে বাহির হইয়! ঘায়। 

এই সকল নান! কারণে এটেল মাটিও কৃষিকার্যের 

পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধাজনক নহে কিন্তু দোয়াশ মাটিতে 
উল্লিখিত কোন প্রকার অস্থবিধ! ঘটিতে পারে না), 

এই নিমিত্ত দোয়াশ মাটিই সাধারণ কৃষির পক্ষে 
সর্ব প্রকারে উপধোগী। অতএব এ স্থলে বেলে ও 

এটেল মাটিকে কি প্রকারে পোয়াশ 

পরিণত করিতে হয় তদ্বিষয়ে ছুই ,একা 

বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

বেলে মাটিকে দোয়াশে 

প্রাণালী-_- রি 

বেলে মাটির সহিত গো 

পচা পাতা, বাটীর 'আবঙ্ন? 
দিশ্রিতসার মিশাইয়া দিল... 
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যে উত্তিজ্জ সারের জলধারণ শক্তি অধিক; বেলে 
মাটির জলধারণ শক্তি অত্যন্ত অল্প, অতএব উদ্ভিজ্জ 

সারমিশ্রণ দ্বার! উক্ত অভাব দূরীভূত হইয়া যাইতে 

পারে। এতদ্বাতীত জমিতে ধঞ্চে, শণ অথবা অন্য 

কোন প্রকার শুঠিপ্রদ শশ্ত জন্মাইলে, এ গাছগুলি 

পচিয়াও মুত্তিকাকে কথঞ্চিং পরিমাণে দোয়াশে 

পরিণত করে। এই সারকে সবুজ সার কহে। 

স্থানান্তর হইতে এটেল মাটি আনিয়! বেলে চাটির 

সহিত মিশাইয় দিলেও উহ! দোয়াশে পরিণত হইতে 

পারে। বেলে মাটির জলরক্ষণ শক্তি অত্যন্ত অল্প 

এই দোষ নিবারণ জন্য ক্ষেত্রের উপরিভাগে “রোলার, 
যন্ত্র দ্বার! উত্তমরূপে মৃত্তিকা পেষিয়া দিতে হয়) তাহা 

হইলে আর গৃহীত জল অতি সত্বর বাম্পাভত হইয়] 
উঠিয়া ধাইতে পারে না। অবশ্ঠ এরূপ ভাবে পেষণ 
করিতে যাইয়া জমিকে অত্যন্ত কঠিন করিয়! দেওয়| 
কর্তব্য নহে। 

বর্যার সদয়ে বে সকল জমি কোন প্রকারে জল- 

প্লাবিত হওয়ার সম্ভীবন থাকে, পুর্ব হইতেই সে 

জমির চতুষ্পার্খে আল বাঁধিয়া জল আবদ্ধ করিয়! 

রাখিলে, উক্ত জলমিশ্রিত পলি ক্ষেত্রে পতিত হুইয়। 

উহাকে কতক পরিমাণে দোয়াশে পরিণত করিয়া 

দেয়। যদ্দি আপনা হইতেই ক্ষেত্র প্লাবিত হওয়ার 

সুবিধা ন! থাকে তবে নিকটবন্তী নদী, থাল অথব৷ 

জলাশয় হইতে জল চালাইয়! আনিয়! এ 
আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও উক্ত কাধ্য 

পারে। 

ক দোদ্দাশে পরিণত করিবার 

ভা বা 

্গ বালি অথবা ছাই যিশাইয়। 

রিবন্তিত হয়। চূর্ণ মিশ্রণ 
'ত হইয়া থাকে। নিয়স্তর 

কৃষক । 

দেয়ীশে পরিণত হয়। আমরা পুর্বেই বলিয়াছি 

$ 

মাঘ, 

অপেক্ষাকৃত বালুকাময় হইলে গভীর কর্ষণ দ্বারা 

মুত্তিকার নিম্ন শুর উল্টাইয়া উপরে আমনিলেও উহ! 

কথঞ্চিৎ পরিমাণে দোন।শে পরিবন্তিত হয়| 

গোময় সার, হবু সার, গৃহসাভ সার গ্রাভৃতি 

ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে এটেল মাটি অনেকাংশে 

দোয়াশে পরিণত হয়। 

নাল! কাঁটিয়৷ ক্ষেত্রে উত্তমরূপে জল নিষ্কাষণের 

ব্যবস্থা করিলেও মৃত্তিকার অনেক অবস্থান্তর ঘটে । 

লিখিত কয়টা প্রণালী ব্যতীত ক্ষেত্র পোড়াইয়াঁও 
কতক পরিমাণে দৌয়াশে পরিণত করা যাইতে 

গারে। মৃত্তিকা পোঁড়াইলে তাগ্তনিহিত অনেক 

উপাদান অতি সহজে উদছ্ছিদের ব্যবহাঃরাপযোগী 

অবস্থায় পরিণত হয় কিন্তু পোড়াইবার সম্য্ বিশেষ 

সতর্ক হইতে হইবে, কারণ ইহা অতিরিক্ত মাত্রায় 

দগ্ধ হইলে উহার নাইট্রোজেন একেবারে নষ্ হইয়া 
যায়। নুতন আবাদী বা গড় তোলা জমি ব্যতীত 

আর কোন জমি অতিরিক্ত দাহন সহ্য করিতে পারে 

ন]। উল্ত নাইট্রোজেনের হাঁস ব্যতীত উহাতে 
আরও একটি দোষ ঘটিয়া থাকে-__জমিকে যে হল্ক! 

অবস্থার পরিণত করিবার জন্য পোঁড়ান হইল, 
অতিরিক্ত মাত্রায় পোড়াইলে উহা হালক। ন] হইয়। 

বরং আরও কঠিন হইয়া! পড়ে, কাজেই উপকার ন৷ 

ইইয়। বরং অপকারই হয়।-_শ্রীরাজেশ্বর দান গুপ্ত, 

11. 1২, 4৯, 5. বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কর্মচারী । 
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- রা রঃ 
ইওয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েলন। 

নৃতন বর্ষারস্ত হইতেই মেশ্বরশ্রেণীভূক্ত হইবার 

(ম্বয়ং বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট ইহার পৃষ্ঠপোষক) উপযুক্ত সময়। যাহারা এক্ষণে ইত্ডিয়ান গার্ডেনিং 

কষকের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সাময়িক 

কুষি সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ, সরকারী কষিক্ষেত্র ৰ 
সমূহের বিবরণী, ফল ফুল শস্তাদি উৎপাদনের উৎকুষ্ট ৰ 
এবং অন্ভিন৭ প্রণালী প্রভৃতি, কৃষিকন্মরত ব্যক্তি; 

বর্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য শিষয় বথারীতি প্রকাশিত হয়। ূ 

কৃষক ।-_কৃষি, স'হিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক 

পত্র । ৬৬ সু সী 

অতি স্ন্দর কাগজে, সুন্দর প্রণালীতে “কুষক” পত্র 

প্রকাশিত হইতেছে । কৃষকের জানিবার অনেক ূ 

কথাই ইহাতে আছে: _বঙ্গবাসী । 
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পাপশীশাত ০০১ শাশাশিশি শত পাপা পপিশাশি তা .প। সা ৩ শী শত 

সার! সার! সার! 
গুয়ানে! । | 

| 

অত্যুতৎকৃষ্ট সার । অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে : 
হন | কুল, ফল, সবজীর চাষে ব্যবন্ধত হয়। প্রত্যক্ষ ৃ 
ফলপ্রদ । অনেক প্রশংসা পত্র আছে । ছোট টিন ূ 

মায় মাশুল ॥৮%০১, ঝড় টিন মায় মাশুল ১1০ আনা। 

ব্যবহারের প্রণালী টিন সহ পাইবেন । ৰ 
৩. | 

হাড়ের গুড়া ূ 
“€( অত্যন্ত মিহি গুড়া) র 

 শস্ত, সবজী, বাগানের পক্ষে উত্তম সার । ৃ 

প্রতিমণ ৩২। অদ্ধমণ ১%। দশসের ১২। পাঁচ 
সের ॥%-। প্যাকিং ও মাশুলাি স্বতন্ত্। 

এমোসিয়েসনের নেম্বরশ্রেণীতুক্ত হইবেন বা আছেন, 

উহার! নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 

সভারেণ মেম্বর হইলে-_-গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগণী 

দেশী সবজীবীজ ২৪ রকম ২০ 

» ফুলেরবীজ ২০ » ২1০ 

শীতের বিলাতী সবজীবীজ আমেরিকার 
টিনে মোড়াই কৰা ২৪ রকম ১ বাক্স ৫11০ 

শীতের বিলাতী সটন কিন্বা ল্যাগ্ডেথের * 
ফুলের বীজ ১ বাক্স 911০ 

শীতের দেখা সবজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
ডাকনাশুল ইত্যাদি | ১1০ 

১৯৮ 

সাধারণ মেম্বর হইলে__ 
গ্রীষ্ম বর্মাকালের বপনোপযোগী 

দেনা সবজীবীজ ২৪ রকম ২1০ 
» ফুলের বীজ ১০ ৮ ১৯৮০ 
[তকালের বপনোপধোগী আমেরিকার 

' মোড়াই করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী 

, সবজী বীজ ৫॥০ 

বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট ১7০ 
দেশা সবজী বীজ ১৮ রকম সী 
ডাকমাশুল ইত্যাদি ০ 

০ 

এতদ্বাতীত প্রতোক মেম্বর আমাদিগের দ্বার! 
পরিচালিত বাঙ্গাল! মাসিক পত্র “কষক” প্রতি মাসে 
এক কপি করিয়। পাইবেন এবং এসোসিয়েসন ভইতে 
স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ৪২ পর্যন্ত টাকায় 
/ এবং ৫২ অধিক হইলে শতকরা ১০২ হিঃ মিশন 
পাইবেন। 

স্পেশ্ঠাল মেম্বর 2--কৃষকের গ্রাহকগণ এসো- 

সিয়েসনের স্পেশ্টাল মেম্বর | তাহারাও বীজ গাছাঁদি 

থরিদ করিলে উচ্চহারে কমিশন পাইবেন । 

সভারেণ সেম্বরকে বার্ষিক এক সভারেণ' বা ১৫২ 

টাকা, সাধারণ মেম্বরকে বার্ষিক ১০২ ও স্পেশ্যাল 

মেন্বরগণকে কৃষকের বার্ষিক মূল্য ২২ দিতে হয়। 



গম খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩১১ সাল। ১১শা সংখ্যা । 

ধক 
পত্রের নিয়মাবলী । 

১। “কৃষকে”র অগ্রিম বাধিক মুল্য ২২1 প্রতি 
সংখ্যার নগদ মুল্য ৬* তিন আনা মাত্র । 

নাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক 
সংখ্যা কষক প্রেরিত হইবে । 

৩ আদেশ পাইলে, পরবন্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে 
পাঠাইয়া বাষিক মুল্য আদায় করিতে পারি। 

পত্রাদি ও টাক! ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। 

চ₹ 17২11774৯১৬. 
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কৃষকের ৫ম খণ্ড সম্পূর্ণ হইতে চলিল। ১৩২ 
সালের বৈশাখ হইতে যষ্ঠ খণ্ড আরম্ভ হইবে। 
আশ! করি নব বর্ধারন্তেই কৃষকের অগ্রিম বার্ষিক 
মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নচেৎ ল্যষ্ঠ সংখ্যা 
শভিঃ পিঃ করিয়! টাক! আদায় করা হইবে। ভরসা 
করি সকলেই ইতি মধ্য টাকা পাঠাইবেন ব1 
ভিপিতে পাঠাইতে বলিবেন। অকারণ কেহ ভিঃ 
পিঃ ফেরত দিয়া আমাদের লোকসান না! করেন 

সেই জন্ পুব্ব হইতে জানান হইতেছে। কৃষকের 
গ্রাহকগণ মাত্রেই এসোসিয়েসনের মেম্বর | ম্থতরাং 

এসোপিয়েসনের ক্ষতি হইলে তাহাদের ক্ষতি বোধ 
করা উচিত। 

মেনেজার- কৃষক । 

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য | 

কার্পাসের চাষ ।-_ব্রহ্গদেশ ও মধ্য প্রদেশে কার্প 

সের চাষের বিধিমত চেষ্টা হইতেছে । উত্তম বীজ 
সংগ্রহের জন্ত প্রায় ১৫ হাজার টাকা ব্যয় কর! 

হইবে। | 
চিরতী 

পাগডাবে খাল কাটা ।--ভারতমচিব ৭ কোটি 
৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পঞ্তাবে ৩টা খাল কাটিতে 

আদেশ করিয়াছেন । ঝিলম নদী হইতে চিনা নদী 
পথ্যত্ত এক খাল, চিনার খাল হইতৈ রাবি নদী পধ্যস্ত 
দ্বিতীয় খাল এবং অপার চিনাব খাল হইতে তৃতীয় - 
থাল কাট! হইবে। প্রথম খাল ৫৬২ মাইল, দ্বিতীয় 
থাল ১০৯২ মাইল, তৃতীয় খাল ১৯৬* মাইল দীর্ঘ 



ফান, ১৪ ১১. 

স্দ্প এ্থারা গঞ্জাবের অনেক জগ মি 
শত্ত শ্তামল! হইবে। 

0০ 

ক্কাছাড়ের শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী।__কাছাড়ের 
প্রদর্শনীর দ্বার ১৬ই জান্গুয়ারী হইতে ২২এ জানুয়ারী 
পর্যন্ত উন্মুক্তছিল। প্রায় ২ হাজার দ্রব্য প্রদর্শিত 

হৃইয়াছিল। প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে লুসাইয়ের 
নির্মিত বিবিধ দ্রব্য লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া- 

ছিল। কলাগাছের, আনারস গাছের ও রিয়ার 
নুতা, মণিপুরী ও লস্করপুরের সুতার কাপড়, শ্রীহট্টের 
নীতলপাটি, মণিপুরীদের হাতীর দাতের দ্রব্য বিশেষ 
উল্লেখ ষোগ্য। ২০০ ভদ্রলোক, বাবু কামিণীকুমার 
চন্দের অধীনে দিনরাত খাটিয়া মেলার কাধ্য সম্পন 

_ক্রিয়াছেন। | 

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ । 
বোম্বাই প্রেমিডেন্সির ১৯০৩-৪ সালের ক্ুষি- 

বিবরণী পাঠে জান! যায় যে, উক্ত প্রদেশে কৃষির 
উন্নতি কল্পে ভারত গভর্ণমেন্ট বিশেষ মনোযোগী 

হইয়াছেন । ১। পু বিজ্ঞান শিক্ষাগারে (০০11590 
96 9০19669০০7৪ ) ইংরাজী ভাবায় শিক্ষা 

এদিবার বন্দোবপ্ত হইতেছে । ২। উক্ত বিদ্যালয়ে 
ক্কষি শিক্ষার স্বন্দোবস্ত হইতেছে। ৩। কৃষির 
উন্নতি করেও বিশেষ যত্ব করা হইবে। ৪। সিন্ধু 

: ঞুশে ইজিপসিয়ান তুল! চাষের উন্নতি জন্যমায়োজন 
-স্করা হইতেছে । ৫। ঘাট প্রদেশে প্রাব” (7২৪৮) 
সারের পরীক্ষা করা হইতেছে । ৬1 এগেভ 
কইতে আশ বাহির করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে ! 
-প। পঙ্গপালের্ উপদ্রব প্রতিকারের চেষ্টা হইতেছে । 
৮। জল প্রণালীর সুবন্দাবস্ত করিয়৷ 'সেচন জল 

দ্বারা চাষের কাধ্য সৌকাধ্যার্থে আয়োঞ্জন হইতেছে। 

॥% রাব সার ।__-১৮৮৬ সালে রাবসার পরীক্ষ। করিয়! 
রা হইয়ছে যে, 3ে সকল স্থানে অধিক জল হয় 
চা রি. রাঝ মার বিশেয় রূপ কার্যকারী ।* কিন্ত 
স্ব গরদেশে রাব সারের উপাদানের ক্রমশঃ অভাব 

রে পলাডিতেছে। কাব. সারের প বর্তে অন্তু 
সার প্রয়োগ করিয়া ধান্তার্দির ফলন. পরীক্ষা কর! 
হইতেছে। 

সিন্ধু প্রদেশে নূতন নুতন বীজ হইন্তে তুলা 
উৎপন্ন করিবার চেষ্টা অনেক দিন যাবৎ হইতেছে, 

কিন্তু এ পধ্যস্ত কোন ফল পাওয়! যায় নাই। কিন্ত 

বিগত ১৯০৩ সালে পার্কারের ডেপুটী কমিসনর 
সাহেব কমিল্লা (00101118 ) জাতীয় এক প্রকার 
ভুলা চাষ করাইয়। আশাতীত ফল পাইয়াছেন। 
এই তুলার আশ ছোট, ও মোটা ধরণের, পশু 
লোমের সহিত বেশ মিশ্রিত হয়। জান্মানিতে ইহা 

রপ্তানি কর! হইয়াছিল, তাহাতে দেখ! গিয়াছে যে, 
ইহা অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যে বিক্রীত- হইয়াছে। 

' উক্ত প্রদেশে ফ্লেচার সাহেব ভাল জাতীয় ভুল! 

বীজের পরীক্ষা করিয়াও সফল পাইয়াছেন। আগামী” 
বর্ষে ভাল জাতীয় তুল৷ চাষের জন্ত বিপুল আয়োজন 
হইতেছে। 

ভারতে তুলার পরিমাঁণ। ভারতে আন্তুমানিক 

১,৬০১০০০০০ একর জমিতে তুলা চাষ হয়। তন্মধ্যে 

৫০১০০০০০ জমি বোম্বাই প্রদেশের অন্তভুক্তি। 
এই ৫০ লক্ষের মধ্যে ৩০ লক্ষ ব্রিটিস সম্রাজ্যের, বাকী 
২০ লক্ষ দেশীয় রাজ্যের অস্ততুক্ত। সমস্ত উৎপন্ন 

তুলার পরিমাণ ২০ লক্ষ গাইট, কেবল বোশ্বাইয়ে 
১০ লক্ষ গাইট, মোটের উপর ১,৬০*০,০০* গাইট 

বিলাতে রপ্তানি হইয়াছে, ইহার মধ্যে ইংলও গিয়াছে 
১০১০০০১০০০ গাঁঁইট। ইউরোপের অন্তান্ঠ স্থানে 

গিয়াছে ১০ লক্ষ গাইট এবং চীন ও জাপানে রপ্তানি 

হইয়াছে ৫০০০০ লক্ষ গাইট। 
তুল! চাষের বৃদ্ধির উপায়। জামরাও ও অন্য 

নূতন নৃতন খাল কাটাইয়া তুলা চাষের জমি প্রাক 
দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। এদেশে যে তুলা নিকষ্ট বলিয়া 

গণ্য হয়, জার্মানিতে নে তুলা পণ্ড লোমের সহিত 

নিশাইবার জন্ত আদরে বিক্রীত হয়। 
চস (0.০ 



উঃ ৫ম-খও ১১৯ সংখ্যা। 

গ্রে দিদ্ধ প্রদেশে জলঙ্লীবনের সাহায্য না 

পাইলে তুল! চাষ হইত না। কারণ তুষার পাত 
হইবার. পূর্বে তুলা ফসল উঠিগা! না গেলে চাষ 

_ একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা । এই জন্ত মে 

হইতে ডিসেম্বর পধ্যন্ত তুল! চাষের সময় ছিল। কোন 

কোন জাতীয় তুল! ৮ মাসে পাকে, সেগুলি চাষ 
করার সুবিধা হইত না। এখন নৃতন নৃতন খাল 

কাটাইয়া বহু অগ্রে হইতে তুল! চাষের ুবিধা করা 

হইয়াছে। 
রি 

_ পতেঙ্গর উপদ্রব। এ বৎসর বোদ্াই প্রদেশে 
পঙ্গপাল দেখ! দিয়াছিল। এপ্রেল ও মে মাসে 

উত্তর ঘাট প্রদেশ হইতে পুর্বাভিমুখে তাহাদিগকে 

যাইতে দেখ! গিয়াছিল, এবং পূর্ব প্রদেশে কিছু 

খাইতে ন! পাইয়! বহু সংখ্যায় মরিতে আরস্ত করিল। 
জুন মাসে ঘাট পর্বতমালার ধারে ধারে খোলপুর 

হইতে ন্ুরাট পধ্যস্ত নান! স্থান তাহাদের বংশ খৃদ্ধি 

হইয়া পতঙ্দে ছাইয়া ফেলে। কীটতত্ববিদ লেফয় 
ও নাইট সাঁছেব উভয়ে এই পঙ্গপাপের উপদ্রব 

নিবারণের যথোঁচিত, যত্ব করেন। যে সকল শহ্ত 

বা গাছ পালার উপর পঙ্গপাল বসিতেছিল সে গুলিকে 

আর্সেনিক বা পেঁকো! বিষের জল পিচকারি দ্বার 
ছিটাইয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছিল। 
তাহাতে দেখা যায় যে, পঙ্গপাল অনেক মরে বটে, 

কিন্ত প্রতিকারার্ধে অত্যধিক ব্যয় হয় এবং সেই 

সমস্ত শত কতক পরিমাণে বিষাক্ত হইয়া গবাদি 
পশুর প্রাণ সংহারক হইবার সম্ভাবনা । ছু এক 

স্থলে কেরোসিন তৈল ছিটান হইয়াছিল। এতদ্বাভীত 

এক সের পঙ্গপাল মারিলে অর্ধ আনা করিয়া মজুরি 
পাইবে এই রূপ ব্যবস্থায় অনেক পঙ্গপাল নষ্ট করিবার 
ঝাঁক করা" হুইয়াছিল। সাধারণতঃ মোটামুটী 
গগন করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রাপ্ন চুই কোটা 

পতঙ্গ দেখা দিয়াছিল। এই গুলি মারিতে ঠা | 
টাকার কম ব্যয় হয় নাই। 

2 

নীলের আবাদ। পগ্জাবে এ বংসর ৫১৯০৪) 
৫৩,০০০ একর পরিমিত জধিতে নীলের আবাদ্ 
হইয়াছে। অন্তান্ত বংদর অপেক্ষা ফলনও কম। 
মুলতানে বিশেষতঃ ফলনের হার বিশেষ হাস হইয়াছে 
ধলিয়৷ বোধ হয়। মোটের উপর ১,৬৭৩,৪০০ সের 
নীল উৎপন্ন হইয়াছে এবং ৫৮৯,৭** সের খাটি 
নীল পাওয়। গিয়াছে । 

টিটি 
রাব এক প্রকার মিশ্র সার ।-_তণ ও গোময়াদি 

পুড়াইয়! যে সার প্রস্তত হয় তাহাকে রাব মার বলে। 
রাব স্বতন্ত্র স্থানে তৈয়ারি করিয়া জমিতে প্রয়োগ 
হয় না। যেজমির জন্য এই সার আবশ্বাক তাহারই 
উপরই ইহা! প্রস্তত করিতে হয়। 

2 

বারালাত প্রদর্শনী ।__-আমাদের- সংবাদ দাতার 
লিখিতেছে। বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে ৯ই হইতে ১১ই 
পর্যান্ত এখানে একটা শল্প প্রদর্শনী বসিয়াছিল। 
বারাকপুর সবভিবিসনের কর্তা বাপি সাহেব (11. 
13212 ) প্রথম দিন মেলা স্থলে উপস্থিত থাকিয়। 
মেলার কার্য্য সম্পাদক করিয়াছিলন। অত্রস্থ ডেঃ 
কলেক্টর এই প্রদর্শনীর ভার লইয়াছিলেন। সরকারি 
কষি-বিভাগ হইতে কৃষি যন্ত্ার্দি, নানা স্থান জাত ধান্ঠ 
ও বিবিধ প্রকার সার প্রস্থতি প্রদর্শিত হইয়াছিল । 
বাহুল্য অনেক জাতীয় ধান্ত ইও্ডিয়ান গার্ডেনিং 
বল! এসোপিয়েমন কর্তৃক সংগৃহিত হইয়াছে দেখিতে 
পাইলাম। কৃষি-বিভাগ হইতে একজন কর্মচারী 
ভুক্ত বাবু রাজেশ্বর দান গুপ্ত মেলা স্থলে উপস্থিত 
থাকিয়! রুষি যন্ত্রাদির পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন । তাহার 
নিজকৃত এক খানি লাঙ্গল প্রদর্শন কুর! ইইয়াছিল। 
লাঙ্গল খানি 'অনেকের মনোমত হইয়।ছে। প্রদর্শনী 
স্থলে উপস্থিত ঢুই জন সন্ত্রান্ত ব্যক্তি এক এক 
থানি লাঙ্গলের জন্ত কৃষি বিভাগের ডিরে্টর 
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সাহেবের. নিকট আবেদন সর |. স্থানীয় 
জমিদারগণ কর্তৃক মেলাস্থানে নান! প্রকার সজী 
প্রদর্শিত হুইয়াছিল। কপি, শালগম, মূল! প্রভৃতি 
ঘমস্তই অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। বোধ হয় আপনার! 
শুনিয়া সুখী হইবেন যে রাজেশবর বাবু যখন জিজ্ঞাস! 
করেন যে তাহার! বীজ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া 

ছিলেন তাহাতে তাহার! সকলেই বলিয়াছিলেন যে, 

এই সমস্ত বীজ তাহারা কপিকাতা ইয়ান গার্ডেনিং 
এসোসিয়েষন হইতে আনাইয়াছিলেন। 

পয (0 

বাগানের কার্যয-_চৈত্র মাস--দেশী সক্জী, উচ্ছে, 
বিঙ্গা, ফরলা, স্কোয়াস ব! বিলাতি কদু, ভূ, ধুন্দুল, 
টেপারি ও শাকাদি-_ডেঙ্গো, পুই পাট প্রভৃতির 
বীজ বসাইতে আর বাকী থাক! উচিত নহে। 
তরমুজ, খরমুজ, শসা, বেগুণ ইতি পুর্কেই বসান 
হইয়াছে । সে গুলির ক্ষেত্র নিড়াইয়৷ পরিফার 
করিয়া রাখ! কর্তব্য । ফুল বাগানের প্রতি দৃষ্টি করিলে 
দেখিবে যে ডালিয়া, লিলি, রিচাঙিয়া প্রভৃতি মূলজ 
,পষ্প বৃক্ষের আর ভাল ফুল হুইতেছে না। এ 
সকল গাছ টবে থাকিলে তাহাতে আর জল না দিয়! 

সে গুলি সবত্বে ছায়ায় রাখিতে হইবে। বর্যারাস্ত 
হইলে তাহা! হইতে পত্রোদগত হইয়া ফুল ফুটিতে 
এারস্ত করিবে। ভালিয়! মুল ইতিপূর্বে সংগ্রহ করিয়া 
প্লাথা কর্তব্য । ডালিয়া মে ও অক্টোবর মাস এই 
হই সময় বসান চলে। 

| নিহত 

. ফলের বাগানে আম, লিচু, কাটাল, 'ীচ, 
গোলাপ জাম প্ররতি সকল গাছ এখন মুকুলিত 
হইয়াছে । সেই সকল গাছে আবপ্তক মত জল 

পিঞ্চনের কোন জ্রুটী নাহয়। কারণ জল অভাবে 
ফুল গুকাইয়! ঝরিয়। যাইবে | 

চিঠির 

আদা, হলুদ, আর্টিচোক, শাক আলু চৈত্র মাসের 
শেষে বা বৈশাখের প্রথমে বসাইতে হয়। কিন্তু 
এজুনেক সময় দেখ! যায় যে, হুলুদাদির মূল কার্তিক 
; নাসে. বাগান কোপাষ্ট্বার সময় যখন. তোলা হয় 

তখন সেগুন নৃতন করিয়া, াইয় দিলে অনেক 
খরচ ও শ্রম কমিয়া যায়। . 

টিকিট 

পার্বত্য প্রদেশে নাবী জাতীয় ফুল কপি, বাধ! 
কপি, ওল কপি, মটর, সীম, টমাটো, বাট, পিয়াজ 
প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। এ 
সমস্ত জলদী জাতীয় বীজ হইতে যে চারা উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহা যেন তুষারপাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য 
পার্বত্য প্রদেশে ফাল্তন মাসের শেষ হইতে চৈত্রের 

কতক দিন পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধান থাকিতে হয়*। 
দির 

মিগ্লোনেট, ষটঁক্, ডালিয়া, ক্লিয়াছস্, ফলা, 
কাগ্ডিফট প্রভৃতি ফুল বীজ বসাইবার এইসময় । 
পার্বত্য প্রদেশে শীত্ত প্রায় বার মাসই থাকে, সমতল 
ভূমিতে যখন গ্রীম্ম তখনও শীত থাকে । 

পত্রাদি। 

শ্রীযুক্ত “্কষক” পত্রিকার সম্পাদক সম্মাননীয়েযু-_ 
মহাশয়! নিয়লিধিত কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর 

ফান্তুন মাসের “কৃষক” অনুগ্রহ পূর্বক উত্তর দিয়া 
চির বাধিত করিবেন । ্ | 

অসেজ অরেঞ্জ, (চিরস্থায়ী কাঁটা যুক্ত বেড়ার 

বীক্) সকল মাসে বপন করা যাইতে পারে কি ন!। 
২ এক তোলা! বীজ এক সারি করিয়া বপন করিলে 
কত হাত লম্বা ও ছুই সারি করিয়া বুনিলে কত 
হাত লম্ব! বেড়া হইতে পারে। 

. কচি অবস্থায় ইহার গাছ গবাদি পণ্ুতে খায় 
কি, না? জলযুক্ত স্থানে (যেস্থানে বর্ষার ৪ মাস 

১ বা! ১? হাত গভীর জল দীড়ায় ) হইবে বা গাছ 
বাঁচিবেক কিনা? ছায়াযুক্ত স্থানে অর্থাৎ যে. 

বাগানের বৃক্ষ বড় হইয়া! গিয়াছে উহার, ওলা দিয়া 
বেড়া প্রস্তত হইতে পারে কি না? “কত অঙ্গুলি 
সম্মানীয় বর 



ধম খিশ। ১১ সংখ্যা 1. হারার 

ফাক করিয়! বীজ এ হয়? পগারের 

. মাথা ভিন্ন সমতল জমিতে বেশ গাছ হইতে পারে 

কিনা? শ্রীপুর চরণ সরকার। কুলীদা, মালদহ। 
. [অসেজ অরেঞ্জ বেড়! দিতে হইলে প্রথমে তারের 

বেড়া দিতে হয়। ইহার গাছ কতকটা লতানিয়া 

ধরণের । ২1 তোলা বীজে ১০৭০ ফিট বেড়া দেওয়! 

চলে। বীজ এক লাইন করিয়া বসাইলে চলিবে। 

কিন্ত শীঘ্র শী ঘন বেড়া প্রস্তত করিতে হইলে ছুই 
লাইন বীজ বসাইতে হইবে। যেখানে বর্ষার জল 

জমে তথায় এ গাছ জস্মায় না। সমতল জমিতে 

গাছ হইতে পারে, কিন্ত ছায়াযুক্ত স্থানে ভাল 
গাছ হয় না। ইহার কোমল পত্রার্দি গবাদি পশুতে 
থার় না। কিন্তু সময় সময় ছাগলে খাইতে দেখা 

যাঁয়। তাহাদের অথাদ্য কিছুই নাই। কিন্তু কাটা 
গুলি একটু দৃঢ় হইলে আর খাইতে পারে না। ] 
সঃ কৃষক । 

শপ (0 ০ 

ছুই বা তাতোধিক পত্র প্রেরক ধান ক্ষেতের 

গাজ নষ্ট করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 

আমর! গাজ নষ্ট করিবার নিম্নলিখিত উপায় 
নির্ধারণ করিতে পারিয়াছি। তুঁতে (০০1)09ঃ 
53191) ) ছোট ছোট থলের মধ্যে পুরিয়! গাঁজ 

যুক্ত ক্ষেত্রে জলের উপর ভাঁদমান ,করিয়া রাখিতে 
হইবে। থলের মধ্যস্থ তুঁতে ক্রমশঃ গুলিয়া জলের 
সহিত মিশ্রিত হইলে গাঁজ মরিয়া যাইবে, ইহাতে 

শন্তের হানি হইবে ন1। | 
| ডি 

কোন পত্র প্রেরক লিথিতেছেন যে তাহার 
গাছ-ঘরের ভিতর রক্ষিত তাল গাছ গুলিতে পাতার 
উপর এবং নিয়ে ছাত! ধরিয়াছে। বোধ হয় 
তামাকের ভ্বল করিয়া পিচকারি দিলে ইহার প্রতি- 

কার হইতে, পারে। 

কুষক। ফাস্ভুন, ১৩১১। 

ভারতবাঁয় কষি। 
ভারতবর্ষ রুষি প্রধান দেশ, ইহা! অতিরঞ্জিত 

কথা নয়। কৃষিকাধ্যের উপর ভারতবর্ষের সমস্ত 

ব্যাপারই নির্ভর করে। হ্তরাং যাহাতে ভারতের 
কৃষির উন্নতি হয় তজ্জন্ সর্বতোভাবে চেষ্টা করা 

উচিত। এই যে সম্প্রতি এদেশে যাহাতে ভাল 
কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে, ধদি ইহা 

সফল হয় তাহা হইলে এদেশের জন্ত যত তুল! 
দরকার তাহা ব্যতীত মানচেষ্টার ও জাপানকে 

পর্য্স্ত তুল! সরবরাহ করা যাইতে পারিবে । ইহাতে 
হয়ত ১০ লক্ষ লোকের অন সংস্থান হইতে পারে 

কিন্তু ৩০* লক্ষ লোকের কি উপায় হইবে? : হয়ত 

লৌহ শিল্প সংস্থাপিত হইলে আরও কিছু লোকের : 
জীবনোপায় হয়, কিন্তু তাহা! সমুদ্রে পাদ্যর্ঘবৎ। 

সুতরাং ভারতে শিল্পের উন্নতি যতই হউক রুষির 

প্রীধান্ত কখনই নষ্ট হইবে না। বিষেশতঃ শির 
কুষির উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করে, শিল্প 
ব্যতীত কৃষিকাধ্য সম্ভব কিন্তু কষিকার্য ব্যতীত শিল্প 

কখনও সম্ভব পর নয়। যদি দেশে শম্ত না! হয় 

তাহা হইলে সমস্ত বণিক সম্প্রদায়কেই মচা! বিভ্রাটে 

পড়িতে হয়। আর বাস্তবিকই. চাউল, গম, ভিসি, 
যব, চা, কফি, তুলা, নীল প্রভৃতি যদি এদেপে না 
জন্মায় তাহ! হইলে দেশীয় অনেক “বণিক সমিতির" 
নাম লোপ হয়। আর নুধু প্ৰণিক সমিতি* 

নয়, আমাদের ছোট বড় রাজস্ব মচিব মহাশয়ের 

খুব ফাঁপরে গড়েন। কারণ এদেশের যাহা! কিছু 
মবই ফসলের উপর নির্ভর করে-তা ক্মকের ২ 



ও হেলে পু কেনা থেকে মার না দরবারের 
রা খরচা প্ধাস্ত।, 

 আুতরাং যে কৃষির উপর এত বড় রাজন 
্ নি করিতেছে, তাহার ধাহাতে উন্নতি হয় 
ভাহারই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কিরূপ উন্নতি 
রা করিতে হইবে? কে তাহা করিবে? বণিকের! 
এ সন্বন্ধে কিছু করিতে পারেনা মের্ধান সা 

. ওয়ালেস্ কোম্পানী ভারতবর্ষীয় কার্পাসের উন্নতির 

শন যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা খুব প্রংশনীয়। 
কিন্ত এদেশে এ সমস্ত কাধ্য গবর্ণমেণ্টই লুচারুরূপে 

 ক্করিতে পারেন মুষ্টীমেয় বণিক সম্প্রদায় হইতে এত 

বড় কাধ্য কখনই হইবে না! এত বড় বিস্তৃত দেশে 
২০ কোটা কৃষককে সনাতন প্রথ ত্যাগ করাইয়া 

পাশ্গাত্যমতে কৃষিকার্ধ্য করিতে শেখান গবর্ণমেণ্ট 

ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই। অতএব এ 

বিষয়ে আমাদের গবর্ণমেন্টরে হস্তক্ষেপ করা 
উচিত। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতবর্ষীয 

; বরণমেন্ট তাহাদ্দের ২৩--৯--৩৬ নং পত্রে 
বেঙ্গল গবর্ণমেন্টকে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রেরণ 
করিয়াছেন ণ্গবর্ণর জেনেরল এবং তাহার সদস্তগণ 
ইচ্ছা করেন যে, কার্পাস-উন্নতির জন্য যে চেষ্টা 
হইতেছে তাহা যেন অর্থাভাবে কিন্বা পরিশ্রম 
"অভাবে নষ্ট না হয়। ইহার জন্ত ভূমি, অর্থ এবং 
| রা প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হইবে এবং এহন স্থানীয় 

বিরসির জীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র দে প্রণীত 

_ কৃষি গ্রন্থাবলী। 
3, ১। স্কবিক্ষতর(১ ও ২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 

সংস্করণ ১২। (২) -সবলীবাগ ॥* (৩) ফলকর ॥* 
(8) মাঝ ১৯। (৬) 15815 07 07060 ১২1" 

নর ০৮০০০ 010151%5। পুস্তক ভিঃপিঃতে পাঠাই 

উাফিলে পাওয়! যাগ্স। 

জপ টস -জেনেরলের মতামত রে :. 

লইবেন। আর যগ্ঘপি এই পরীক্ষা! সফল হয় তাহা 

হইলে অন্তান্ত কৃষি দ্রব্যের উন্নতির জগ ও ক্রমশঃ 

চেষ্টা কর! যাইবে” অতএব আমাদের গবর্ণমেন্ট 

যখন এ বিষয়ে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে পশ্চাৎপদ 

নন, তখন বোধ হয় এ বিষয়ে ছু একটা কথা বলা 

অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন|। 

প্রথমতঃ পুসার কৃষি বিদ্যালয়ের স্ায় প্রত্যেক 

প্রদেশের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সমূহ যত লীগ সম্ভব 

গ্রতিষ্ঠিত হউক এবং বর্তমান কয়েকটা ক্ষুদ্র কৃষি 
ক্ষেত্রের পরিবর্তে বৃহৎ বৃহৎ কৃষি ক্ষেত্র সমূহ স্থাপিত, 

হউক, এবং সেগুলি শুদ্ধ পরীক্ষার জন্ত ন। হইয়া 

ব্যবসার মতলবে করা হউক। কারণ সাধারণ 

লোকে কেহই নিজেক্ পয়সা খরচ করিয়া সামান্ত 

পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কষিকাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু উপরোক্ত রূপ কা" 

ক্ষেত্র অন্ধ লোককে কতক পরিমাণে কৃষিকাধ্যে 

প্রবৃত্ত করিতে পারে। ইহার একটী উদাহরণ দিলেই 
বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। 

বদ্ধমান আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রে সম্প্রতি মোরা ও 

হাড়ের গুড়া সার রূপে ব্যবন্ৃত হয়, তাহাতে প্রতি 

বিঘায় ৬২ টাকার স্থানে প্রায় ৩৩২ ৩৪২ টাক! লাভ 

দাড়াইয়াছে বিস্তু বর্ধমানকৃষি ক্ষেত্রের পারে যে 
কৃষকের ঘর সেও এ খবর জ্ঞাত নছে। যদি গবর্ণমেন্ট 

বর্ধমান জেলায় বৃহৎ কৃষি ক্ষেত্র রাখিরা তাহাতে 

ধান্ের চাষ করাইতেন এবং চতুষ্পার্খব্তী স্থানের 
কৃষকদের মজুর লইত্তেন তাহ! হইলে এই খবর 
চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িত। 

গুন! যায় বর্তমান লময়ে ভারতবর্ষে এই সম্ত 

কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষিবিদ্যালয় সমূহের কাধ্য নির্বাহার্থ 
উপযুক্ত লোক পাওয়! যায় না । তাহা হইলে ইউরোপ 
কিছ আমেরিকা হইতে' লোক আনাইয়! ' স্থানীয় 



কা চালান জজ পারে। এ. ৷ সমন্তই অর্থের 

উপর নির্ভর করে। বদ্যপি এ সকল আদর্শ ক্ষেত্র 
লাভ জনক হয় ভাহ! হইলে এ সমস্ত স্থাপন করিতে 

বিলম্ব করার কোন কারণ নাই। এমন কি২ 
লক্ষ লোক-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ডেনমার্ক রাজ্যেও শতাধিক 
কুষিক্ষেত্র আছে। বিশেষ পুযাতে যে পরীক্ষা 

সফল হইবে তাহ! যুক্ত প্রদেশে, পঞ্জাবে কিম্বা নিশ্ন 

বঙ্গে না খাটীতেও পারে। সাধারণ কৃষকের জন্ত * 

রুষি” সববন্ধীয় বক্তৃতা দেওয়া বা তাহাদের জন্ত 

টেক্সট বুকতৈয়ার করাঅপেক্ষা হাতে কলমে কাজ 

পিক্ষা দেওয়া ও তাহী্দিগকে উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ 

কর! খুবু দরকার বলিয়া বোধ হয় সমস্ত কৃষক 

হয়ত নৃতন কিছু শিখিবার জন্ত না৷ আদিতে পারে। 
সুতরাং তাহাদের কাছে গিয়। ভাল বীজ দিয়৷ হাঁতে 

কলমে কাজ শিক্ষা দিলে ফল ভাল হইবে। 

এই সমস্ত ব্যাপারে সাধারণতঃ কৃষকদের কিছু 

লেখা পড়া শিক্ষার কথাও উঠিতে পারে। কিন্ত 
সে সম্বন্ধে আলোচনা! করা আপাততঃ কিছু বলা 

আমাদের উদ্দেশ নহে, তবে এ পর্য্যন্ত বল! যাইতে 

পারে যে ক্কষকদ্রের ছেলের যাহাতে তাহাদের 

নিজের কাজ শিক্ষা করিতে পারে সে বিষয়ে 

সর্ধবতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ তাহাদের 

ইহাই জীবিকা! নির্বাহের একমাত্র উপায়। হাতে 
কলমে তাহারা যাহাতে কাজ শিক্ষা করিতে পারে 

তাহাই করা উচিত। এবং সে জন্ত প্রত্যেক 

বিদ্যালয়ের সংশ্রবে এক একটী উদ্যান থাকা 
উচিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে বালকদিগকে জৌথ প্রথার 

মোটামুটী নিয়ম গুলিও শিক্ষা! দেওয়া যাইতে পারে। 

ভারতবর্ষ এ সম্বন্ধে মিশরে প্রবন্তিত নিয়ম সমুহ 
| গ্রহণ করিতে পারে । ভূতপুর্ব মিঃ লেকী বলিয়াছেন 

যে, প্রিজরদের শিক্ষার একটী বিশেষ দোষ এই যে 

ভাহ। বড়ই নাঘিত্যিক রকমের”। প্রাথকিক শিক্ষার 

বারা যাহাতে তাহার! তাল রগ হিসাব, পর বুঝে 
এই রূপ কর! উচিত, তার পর অবশিষ্ট টুকু সাহিত্যিক 
হিসাবে না হইয়! “হাতে হাতিয়ারে” হওয়া উচিত। 

এবং তাহাদের জ্ঞান কতকগুলি পুস্তক পাঠ না! 
করিয়া ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্িত হওয়া! উচিত। 

সাহিত্য সেবার জন্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন বর্ণের 

অনেক ছাত্র আছে। 

কৃষি সন্বন্ধে উন্নতি করিতে গেলে গবর্ণমেন্টের 

জঙ্গল সম্বন্ধে একটী কমিশন নিযুক্ত করা! উচিত ।- 

কারণ প্রধানতই দেখিতে পাওয়া! যায় বন জঙ্গলের 
সহিত বর্ধার খুব নিকট সন্বন্ধ। সুতরাং চাষেরও 

খুব নিকট সম্বন্ধ। অবশ্ত এতন্বারায় যে বৃষ্টির 
আধিক্য হইবে তাহা! বলা হইতেছে না। তবে ষে 

পরিমাণে বুষ্টি পতন হ্ঘ তাহার সর্ব প্রকারে 

ব্যবহার হওয়! উচিত। ভারতবর্ষের নান৷ স্থানে বড় 

বড় অনুর্ব্বর যায়গা আছে, সেখানে বৃষ্টির পরই জল 

টুকু চলিয়া যায় কিন্তু যদি সেখানে বড় জঙ্গল থাকিত 
তাহা হইলে সেই জল টুকু মাটীতে কতক পরিমাণে 
সঞ্চিত থাকিত। ইহাতে আর কিছু না হউক গবাদি 
পশুর থাদ্যাভাব অনেক পরিমাণে নিবারিত হইত, 

এবং জালানী কাষ্ঠও কতক পরিমাণে সরবরাহ 

হইত ও গোময়াদি সাররূপে ব্যবহৃত হইত। গত 

১৭ই সেপ্টেঘর এ সত্বন্ধে স্ুপ্রসিদ্ধ "পাইওনীর” 

পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহার 
এক অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

“বন প্রদেশে ও বনহীন প্রদেশে স্থানটার উদ 
হিসাবে শতকর! ১ হইতে ৪৩ পধ্যস্ত বারি পতনেক্ক 

হ্রাস বৃদ্ধি হয়।” রি 

«এবং গ্রীষ্মকালে শতকরা ৯, শীতকালে শতকরা 

৫ হিসাবে আর্্তার হাস বৃদ্ধি হয় |” ইত্যাদি 
উপরোক্ত লেখক আরও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক 

বৎসর ৫** মিলিয়ন টন ১৪** কোটা মণ কাষ্ঠ 
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. লীমা কান খ্য খ্যবহত হয় কিন্ত বরে এত কাঠ 

উৎপন্ন হয় না। পূর্বে যে সমস্ত স্থানে কাষ্ঠ পাওয়! 

৮ খাইত,। আজ কাল সে সমস্ত স্থান ফীকা মাঠে পরিণত 

এহৃইয়াছে। এবং ইহার ফলে প্রত্যেক বৎসরই 
ভারতবর্ষ অপেক্ষাকৃত অনুর্বর হইতেছে । লেখক 

মহাশয় সম্ভবতঃ বিদেশীয় হিসাবের উপর নির্ভর 

করিয়া বর্তমান মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহা! ভারতবর্ষে, 

কতটা! প্রযুজা হইতে পারে তাহাও বিবেচ্য । যাহা 
ইউক্ এ বিষয়ে একটা ভাল রকম অনুসন্ধান হওয়! 

উচিত। আর একটী কথা, ফ্রান্দে প্রত্যেক ৫৯ মাইল 

জঙ্গলে প্র জন করিয়! বড় কর্মচারী থাকেন ভারতে 
১৩৫৬ মাইলে এক জন! ইহাতে বোধ হয় জঙ্গুল 

সম্বন্ধে যতটা যত লওয়! দরকার এখানে তাহার 
কিছুই হয় না। 

একণে আমাদের একটী বিশেষ বক্তব্য আছে 
তাহা অর্থ সংস্থান, এবং তাহার উপর ভারতের 

চাষের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। মনে করুন 
ক্লধকদের যেন সমন্ত উপদেশ দেওয়া হইল তীহারা 
এই সমস্ত উপদেশের কত টুকু গ্রান্থ করিবে। 
বতটুকু সে তাহার নিজের স্থৃবিধা বুঝিবে তত টুকু 

ক্করিষে। সে অবশ্ত জানিতে চাহিবে যে তাহার কত 

লাভ হইবে, যখন সে খতিয়ে দেখিবে যে মহাজনের 
জঙিদারের : প্রাপ্য দেওয়ার পর, পঞ্চয়াতের, 
খুলিশের, রেজেষ্টরী আফিসের আমলাদের দেওয়ার 

গর বড় বেশীথাকে না তখন কেন সে পৈত্রিক 

আধা ত্যাগ করিয়। কেবল অন্ত লোকের উদর 
পর্ণ করিবার জন্ত .এত পরিশ্রম করিবে। ইহার 
উপায় কি? অন্ত দেশের অভিজ্ঞত| হইতে বলা 

.াইতে পারে ষে যৌধ প্রথায় কাঁজ করিলে অনেকটা 
দ্বিধা হইতে পার্নে। অবশ্ত তাহাতে গবর্ণমেন্টেরও 
র সাধ্য: করা দরকার। ইছা দ্বারাই ইটালী, 
কিরমার্ক এবং ফিনল্যাও রক্ষা পাইয়াছে; ইহার ফল 

জা তাস এবং যানে জোর প্রত্যক্ষ ; 
এবং ইহার বলেই সাইবীরিয়! হাজার হাঁজর মাইল 
দুর হইতে ইংলগডে ছুগ্ধ প্রভৃতি পাঠাইতেছে। | 
ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত এক বৃহৎ ব্যাপার 

তাহ! গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত কোন রূপেই 
হইতে পারে না, এবং আমরা আশা করি লর্ড কর্ন 
ধিনি কোন বিষয়েই পশ্চাৎপদ নন তিনি এদেশের 

লোকেদের কিরূপে নিজের উন্নতি করিতে হয় তাহাও 

শিখাইয়৷ যাইবেন। ছুইটী উপায়ে যে কোন 
ব্যবসার উন্নতি হইয়া থাকে। অন্ন মূল্যে ক্রম করিয়া 
বেশী দামে দ্রব্য বিক্রয় করা । কিন্ত ভারতীয় কষক 
থুব উচ্চ হারে টাকা লয় আর খুব কম দামে তাহার 
দ্রব্য তাহার মহাজগ্রকে বিক্রয় করে। ইহাতে 
এক জন ক্রমশঃ দ্ররিষ্র হয়, অপরে তাহার যথা সর্বস্ব 
লইয়! ধনী হয়। স্কুপ্তরাং দেখা যাইতেছে যে কৃষক 
সম্প্রদায় মহাজনের হাত হইতে নিস্তার না পাইলে 
তাহাঁদের রক্ষা নাই। সম্প্রতি এ বিষয়ে কিছু 
চেষ্টা হইতেছে । কো-আপারেটীভ ক্রেডিট সোঁসাইটা 
এক আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। এবং রেজিষ্টারেরা 
কাজ আরম্ভ করিয়াছেন; কিস্ত কতদূর ফল 
লাঁভ হইবে তাহ! বল! হুরহ। আশ! করা যায় 
গবর্ণমেন্ট এই আইন খানিকে প্রচার করিয়াই 
নিশ্চিস্ত থাকিবেন না, কারণ ইহার. উপর ভারতের 
ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। ইহা জ্ঞাত হওয়া 
গিয়াছে যে, প্রত্যেক ৫* টাকার জন্য গবর্ণমেন্টও 
৫০ টাক হিসাবে দিবেন যদি কৃষক ৫* টাকা 
না দিতে পারে, আশা করি গবর্ণমেন্ট প্রথমে 

ভুক্ত এন্, জি, মুখাজাঁ 2.4 80.২.8-5. প্ররীত । 

২| শর্করাঁবিজ্ঞান। ইক্ষু চাষের নিয়ম,' 
আয় ব্যয়, গুড় প্রস্থত প্রণালী এব; বিরাতী 
উপায়ে শর্করা প্রস্তত প্রভৃতি .বিষয় বর্ণিত 
আছে। মুল্য।* জান1। কৃষক অফিস।, 



জম খণ্ত ১১শ সংখ্যা। 
পশ্চাৎপদ হইবনে না। প্রত্যেক রেজিছ্টারের 
হাতে যদি ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় তাহা 

সবার] তিনি সম্ভবতঃ অনেক প্রকার পরীক্ষা 

করিতে পারেন। কিন্তু সমস্ত কৃষককে সাহায্য 

কর! যাইতে পারে এত টাকা গবর্ণমেণ্ট না দিলে 
বা! গবর্ণমেপ্ট গ্যারাণ্টী না দিলে পাওয়৷ অসম্ভব। 

গ্যারাণ্টী দিলে টাক! পাওয়! সম্ভব এবং গ্যারাণ্টীর 

নিয়ম. যত সুবিধা জনক হইবে টাকাও তত শীঘ্র 
এব৪ বেণী পরিমাণে পাওয়া যাইবে। টাক! খাজলায় 

বাদ বা অন্ত রূপে বাদ না দিয়া এই প্রকারে প্রজাকে 

দিলে উপকার হইবে। এক কথা শেষ বল! যাইতে 

পারে যে প্রজার এই প্রকার উপকারার্থে কিছু 

টাক! এইরূপ বায় করিলে অনেক উপকার হইবে । 

তুলা চাষ ।__আজকাঁল তুল! চাষ লইয়া হুলস্থুল 
গড়িয়া! গিয়াছে । নানা স্থানে তুলা! চাষের পরীক্ষ! 
চলিতেছে । সম্প্রতি রুষি বিভাগের ডিরেক্টর-জেনা- 

রেল সাইসাহেব, বোশ্বাই প্রদেশের ডেঃ ডিরেক্টর 
ফ্রেচার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া! অনেক তুল! ক্ষেত্র 
পরিদর্শন করিয়া একটা বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। 

তাহার যে সকল ক্ষেত পরিদর্শন করিয়াছিলেন 

তাহার মধ্যে গাছ তুলার (4153 ৮০6০ ) 

_ক্ষেতই অধিক। বিবরণী হইতে কয়েকটা বিষয় 

আমর! বিশেষ উল্লেখ যোগ্য মনে করি। যে জমিতে 

বর্ষায় জল জমে তাহাতে তুল চাষ ভাল হয় ন!। 

জমির জল নিকাশের পয়োনালা ঠিক থাক! আবশ্তক। 
সুতরাং দেখা যায় ১ বা ১1 ফিট উচ্চ করিয়া দাড় 

২। রেশম বিজ্ঞান |_(৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) 

রেশমের পোকার চাবের পক্ষে এই পুস্তক খানি, 
একান্ত পয়োজনীয় । ইহা সচিন্র। মূল্য ১”র 
গানে, ১২২ টাক] মাত ।-_কুষক অফিস। 

ভগ 

কক । 

(বাঁধিয়া তুলা চাষ করাই উচিত। পলি পড়] নি 
উপর তুল! চাষ ভাল হয় এবং তাহাতে বালির অংশ 
কিঞ্চিৎ অধিক থাকিলে ফল ভাল ব্যতীত মন্দ, 

হয় না। | 
তাহারা নদীয়। জেলার নওপাড়া গ্রামে সা 

ওয়ালেস্ কোম্পানির একটা তুল! ক্ষেত্রে কয়েক 

প্রকারের গাছ তুলার চাষ দেখিয়াছিলেন। এক 

প্রকার ব্রেঞ্িল জাতীয় তুল। ছিল তাহার বীজ গুলি 

ঘন-সম্বদ্ধ; দ্বিতীয় প্রকার পেরু দেশ জাত, ইহাদের 
বীজ গুলি পরিষ্কার এবং তুলার আশ-সংযুক্ত নহে; 

তৃতীয় এক প্রকার এতদ্দেশজাত তুল! ছিল। সকল 
প্রকার তুলাই গাছতুলার জাতি। ইহাদের গাছ 
গুলি বড় হয়। ইহাদের ক্ষেত্র ও পাইট ফলের - 
বাগানের স্তায় হওয়া উচিত। উক্ত ক্ষেত্রে জুন 
মাসের শেষে জুলাই মাসের মধ্যে বীজ বপন কর! 
হইয়াছিল। কিন্তু যে জর্মতে রস থাকে সেখানে 

মার্চ মাসে বপন করা যাইতে পারে। শীত কালে 

বারিপাত হইবার পরই এই তুল! চাষের জন্ত জমি , 
প্রস্তত কর! আবশ্তক এবং বীঙ্গ গুলি একেবারে 

ক্ষেত্রে বপন না করিয়া, তল! ফেলিয়া তাহাদের চাঁরা 

প্রস্তুত করিয়! লইয়! জুন, জুলাই মাসে নির্দি ক্ষেত্রে 

রোপন কর! ভাল। কিন্তু তুলার বীজাঙ্কুর সহজেই 
মুন্তিকার মধ্যে মূল শিকড় চালায় সুতরাং সেই 

নবোদগত চার! গুলি উঠাইতে যাহাতে শিকড়গুলি 
ছিড়িয়! না যায় সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। 

কিন্তু এরূপ সতর্কতা অবলম্বন বিশেষ আয়সজনক 

সুতরাং বীজ তলা মাটিতে না কৃরিয়া ৮” ১৫৪” ইধচ, 
এক একটা বাশ বা কঞ্চির ঝুড়িতে মাটা দিয়! যদ্ধি 
বীজ বপন, কর! যায় তাহ। হইলে তাহারা আর 
মাঁটির.ভিতর বহুদুর শিকড় চালাইতে পারে না) 
পরে চার! গুলি একটু বড় হুইলে চুবড়ী ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়া এক একটা চারা এক একটা গর্তে বসাইয়া 



নিতে হয. সপে রি যেন নানি | 

যীয়।, জল সেচনাদির সুবিধার জন্য উক্ত বীজ 

সংযত চুবড়ী গুলি মাটির ভিতর বসাইয়া রাখিলে 
. অনেক কাজ সহজ হইয়া যায়। প্রত্যেক চারা উভয় 

“দিকে ১০ ফিট অন্তর বসাইতে” হুইবে। সচরাচর 

৩ ফিট অন্তর বসাইয়! অনেকে শেষকালে ভূল 

্ বুঝিতে পারেন। কারণ গাছ গুলি বড় হইলে ৃ ঁ 

মাঝ খান হইতে ছুই একটা করিয়া গাছ উঠাইয়া 

ফেলিনে হয়। সা-ওয়ালেদ্ কোম্পানি পেরু দেশ- 
জাত বীজ, রাণাখাট এবং কটক হইতে সংগ্রহ 

করিয়াছিলেন । রাণাঘাটের কোন কোন গ্রামে 

. ইহা! জন্মায়-_সেখানে ইহাদের নাম পাহাড়ী তুল । 

. ব্রেজীল জাতীয় তুল! তাহারা বরা হইতে পাইয়া- 

ছিলেন। এক্গণে এই গাছ তুলা চাষ সম্বন্ধে 

লাভালাভ খতান যাইনে পারে না, কারণ ২া৩ 

বৎসর না গত হইলে পূর্ণ মাত্রায় ফসলের আশ! করা 

যায়না । এই কারণে এবং ইহার দ্বারা অধিক 

কাল ধরিয়া জমিটা আবদ্ধ থাকে বলিয়! সাধারণ 

চাষির পক্ষে ইহার চাষ সুবিধাজনক নহে । কিন্ত 
দেখা যায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমিতে তুল! জন্মিতে 
পরে এবং পরিণত গোবর সারই ইহার পক্ষে 

যথে্ট। 

গোলাপ প্রসঙ্গ ৷ 

| ০ 
গোঁলাপ গাছে আশানুরূপ ফুল হয় না, এজন 

অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে 

'শ্গীছ বিজ্রেতায় নামে অনুযোগ করিয়া থাকেন। 

গ্বাহারা গোলাপ গাছ রোপন করিয়! থাকেন, তাহারা 
সরা হয়, এরূপ. মনে করেন না যে, গোলাগ গাছ গাঠাইলে পাইবেন। 

শে ীধানিগের জাতবা পর আছে, বিছা রা 
ডাহাদিগের এন্সপ ধারণ! *খাকিতে পারে যে তাহা” 
দিগের শ্বকপোল কল্পিত ব্বীত্যাঙ্গসারে উহার পাট" 
পরিচর্যা করিলেই যথেষ্ট হইল। এই জন্ত দেখিতে 
পাই, গোলাপ গাছ হতাদরে প্রতিপালিত হইয়! থাকে। 
হতাদর শব প্রয়োগ করাতে হয়ত কোন কোন 

উদ্যানস্থামী লেখকের প্রতি, বিরক্ত ও কোপাবিষ্ট 

হইতে পারেন। শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিলেই যে যথেষ্ট 
সেবা হইয়া থাকে, তা! নহে। এতদুভয়ের সুশৃঙ্খল 
নিয়োগ ও সুপরিচালন. নিতান্ত গ্রয়োজন। গাঁছের 
মূল দেশে কিছু অর্থ ও সেবার জন্ত একটী মনুষ্যকে 
দিবা রজনী রক্ষা কন্ধিলে যদি কাধ্যোদ্ধার হই, 
তাহা হইলে এ প্রণাশীতে সংসারের বহু কাধ্য 
অনায়াস সাধ্য হইত । উদ্ভিদ পালন ও প্রকৃতির 

সহিত সংগ্রাম প্রায় ঞকই কথা, ইহা! বলিলে বোধ 
করি অতুযুক্তি হয় না। 

ছাটিবার প্রণালীক় উপরে গোলাপ গাছের স্বাস্থা 
ও শ্রীবৃদ্ধি বহু পরিমাষ্টণ নির্ভর করে, এই জন্ত ছাট 
যাহাতে প্রণালী সঙ্গত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা উচিত। ছ্াটার কার্ধ্য বিজ্ঞান সম্ভৃত কার্য, 
স্তরাং ইহা! যে সে মালি বা আনাড়ী লোক দ্বার! 
সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নহে। উদ্যান স্বামী শ্বয়ং যদি 

ছাটন কাধ্য সমাধা করিতে পাদ্রেন, বে তাহাই 

ল্পৃহনীয়, অগ্থ! নিজ তন্বাবধানে উক্ত কাধ্য সম্পাদন 
করা উচিত। অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে 
উহার ভারর্ণ করিলে গাছের যে কত অনিষ্ঠ হয়, 
তাহা ত্ুক্তভোগী মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। গোলাপ 
গাছছাটিতে গেলে, হস্তদ্বয় ও অন্ান্ত অবয়ব অল্লাধিক 
ক্ষতবিক্ষত হুইয়! যায়, নানা স্থান কণ্টক বিদ্ধ হয় 

সময়-নিরূপণ-তালিক1 | 

(সবজী ও মরমী ফুলের বীজ বপনের) 

তডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে প্রকাশত। 
মূল্য এক আনা। দেড় :আনার ভাক টিকিট 
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এই কাপে অনেকে ছাটন কায করিতে সহজে 

অগ্রসর হয়েন ম!, কিন্ত ধিমি উৎকৃষ্ট পুষ্প উৎপন 
করিবার আশা করেন, ধিনি গাছকে সুঠাম রাখিতে 
চাছেন, তাহার নিকট এ কষ্ট অকিঞ্চিংকর। 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তিতে গাছ ছাটিলে, উহার বছ অমিষ্ট 
হুইয়। থাকে যথ! ;--৫১) গাছের শ্রী নষ্ট হয়; (২) 
অনভিষ্পিত স্থান হইতে শাখা প্রশাখা উদগত হয়, 

তন্নিবঙ্ধন উহার অভ্যাস্তর এত থন হুইয়! পড়ে যে 
অনেক শাখ! প্রশাখার আদৌ ফুল হয়না, আর 

ধদ্দিও ফুল হুয়, তাহা! অতিশয় নিকৃষ্ট হইয়া থাকে) 
(৩) বহুসংখ্যক শাখা প্রশাথা নির্গত হয়, ফলতঃ 
তাহার অধিকাংশই শীর্ণ ও বীজ! হইয়৷ থাকে। 
($) কোন গাছ অত্যধিক বদ্ধিত হয়, আবার 
কোন গাছ অল্লশাখী হয়, স্থতরাং ফুলের গঠন, 
আয়তন ও সৌন্দধ্যের ইতর বিশেষ হইয়! থাকে । 

গোলাপ গাছ ছাটিবার প্রয়োজন কি, একথ। 
কেহ বা! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন । গোলাপ গাছে 
ঘত দও উদগত হয়, তাহার প্রত্যেকটীর শীর্ষ দেশে 
এক বা ততোধিক পুষ্প হইয়া! থাকে ।. এইরূপে 
পুষ্পিত হইলে দণ্ডের আর বৃদ্ধি হম্ব না, তখন দণ্ডের 
গাত্র হইতে শাখা! উদগত হয় এবং তাহারও পরিণাম 
এইরূপ হয়। অপরস্ত ছটিলে গাছের মূলদেশ হইতে 
নৃতন দণ্ড উদগত হুইয়! থাকে এবং তাহার শিরোদেশ 
পুষ্প ধারণ করে। ইহাই গোলাপের ম্বভাব এবং 
এই জন্য গোলাপ রৃক্ষে নৃতন.নৃতন ডগার প্রয়োন। 
পুরাতন কাণ্ড সমূহকে যদ্দি ন! ছাট! ঘার, তাহ! 
হইলে উহ্বার্দিগের শিরোভাগ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও 
অপরিপুষ্ট শাখা উদ্গত হইয়া থাকে এবং তাহাতে 
জুল ধরে, কিস্তু এবন্প্রকারে যে ফুল জন্মে তাহ! 

অতি ক্ষুদ্র ও নগন্য হইয়া থাকে। বৃক্ষকে ছাটিয়া 
দিলে নূতন নৃতন শাখ৷ প্রশাখা জন্মে এবং যে সমুদায় 
শাথ। জস্মে, তাহাতে নব-শত্তির প্রহূর্ভাব বশতঃ 

পুষ্প সকলও সুঠাম, স্ুত্ী ও পুর্ণয়তন হুইয়! থাকে। 

টিয়া দিধার কয়েক সপ্তাহ মধ্যে কোন স্থত্রে বা 
কোন উপরে বৃক্ষ সমূহে নব-শক্তির. আবির্ভাব হয়, 
তাহা জানিয়! রাখা ভাল। বৃক্ষকে ছাঁটিয়। দিলে, 

যে অংশকে হাটি বাদ দেওয়া যায়, তাহাকে 
জীবিত রাখিবার ও বদ্ধিত করিধার জন্ত শিকড় 
সমুহকে যে শ্রম করিতে হইত, তাহা. আপাততঃ 

স্থগিত থাকে । উদ্ভিদের পঞ্জ সমূহের দ্বার! তন্মধ্যস্থিত 
রস বাম্পাকারে নিরস্তর বহির্গত হুইয় থাকে-। গাছ 
ছ'টা গেলে, বৃক্ষগণ অনেক পরিমাণে পত্র হীন হয়, 
এবং পত্র হীনতা হেতু উহার মধ্যস্থিত রস আর 
অধিক নষ্ট হইতে পারে না, ফলতঃ শিকড়গণকে 

*পুর্ববৎ অধিক রস আহরণ করিতে হয় না, শিকড়গণ- 
অপেক্ষাকৃত বিরাম প্রাপ্ত হয়। বিরামের পর নবোগ্যম 

ইহা কেবল উদ্ভিজ্ঞগতে নহে, জীবজগতেগ প্রতি- 
নিয়ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । বিরাম লাভ 
করিয়া উন! যে নিশ্চিন্ত থাকে তাছা নহে, ভিতরে 
ভিতরে কাধ্য তৎপর থাকিয়া অপর দিক দিয়! 
প্রকাশিত হইবার চেষ্টা পাদ্দ এবং তাহার ফলে 
বৃক্ষের অবশিষ্টাংশ হইতে নুতন শাখ! উদগত হয়। 

সাধারণতঃ বর্ষাকাল অতীত হইলে গোলাপ 
গাছ ছণটিতে ছয় কিন্ত ঠিক কোন মাসে ছাঁটিতে 
হইবে সাধারণ ভাবে তাহার নির্দেশ করা যায় না, 
কারণ দেশ বিশেষে কিম্বা বৎসর বিশেষে কোন 

স্থানে আশ্বিন মাসে কোন স্থানে কান্ডিক মাসে * 

বৃষ্টির তিরোধান হয়। এই জন্ত বলিতে গেলে 
আশ্বিন ও কান্তিক এই ছুই মাস গোলাপ গাছ 
ছটিবার সময়। যাহা হউক আশ্িন মাসের শেষ 
ভাগ হইতে বৃষ্টির আর বড় সম্ভাবনা থাকে ন/। 
এই সময়, গোলাপ ক্ষেত্রকে দীড়া কোাল দারা 
উত্তমরূপে কোপাইয়া দিতে হয়। কোপাইয়। দিলে 

ক্ষেত্রের তৃণ জঙ্গলাদি বিন হয়, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিক 
শুফ হইতে থাকে । কোপাইয়া দিবার ৭1৮ দিবস পরে 
মাটির চাপ সমূহকে উত্তমরূপে ভাঙ্গিয়া ভূমিকে সমতল 
কৃষিয়া দিতে হইবে । অতঃপর নকল গাছের গোড়ার 

মটি খনন করতঃ গোড়ার চারিদিক হইতে অন্ততঃ 
এক ফুট মাটি বাছির করিয়! লইতে হুইবে। গোড়ার : 
মাটি বাহ করিবার কালে লক্ষ্য রাখিতে হইবে 

, যে, গাছের মূল শিকড় গুলি নী কাটির! ধায়। 
এই সময়ে গাছের হুত্রবৎ বছ শিকড় কাটিয়! ছিড়িয়া 



রা এতদথার। উহার. ক্ষতি না হইয়া পর 
হইয়া থাকে । অন্ত শিকড় .গুলির ম্যায় এই 
সকল শিকড় দ্বারা উত্ভিদগণ রসাকর্ষন করে 
এই সকল শিকড় কাটিয়া *ছিড়িয়া না গেলে, 
ছখটিবার অব্যবহিত কাল মধ্যে গাছ সকল হইতে 
নুতন দণ্ড ও শাখা উদগত হুইয়! থাকে, ফলতঃ 

উহারা অধিক দিন বিরাম পায় না। তন্নিবন্ধন 
ছ'টিবার সকল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। গোড়ার 
মাটির উত্তোলন কালে ছোট ছোট কতকগুলি শিকড় 
ন! কাটিয়া গেলেও যত্ব সহকারে তাহাদিগকে কাটিয়া 
বা ছি'ড়িয়া দিতে হইবে এবং মূল ও স্থল শিকড় 
গুপির চতুম্পার্খব হইতে সমগ্র মাটি এরূপ ভাবে বাহির 
করিয়া লইতে হইবে যে, উহাদিগের সন্নিহিত স্থান 
একবারেই উন্মুক্ত থাকে এবং শিকড় সমূহে বাঁত1স, 
রৌদ্র ও শিশির অবাধে লাগিতে পারে। এতদবস্থ য় 
বৃক্ষদিগকে দুই কিন্বা তিন সপ্তাহ রাখিতে হইবে। 
এইরূপে রৌদ্র ও বাধু সংস্পর্শে কেবল যে গাছের 
গোড়ার মৃত্তিকা শুফ হইতে থাকে, তাহা নহে, 
এতদ্বারা শিকড় সংস্থিহত, উর্ধগামী রসও শোষিত 
হয় বলিয়া বৃক্ষগণ মুখাইতে বা গজাইতে পারে না। 
বুক্ষের এই অবস্থাকে অর্মৃতাবস্থা বল! যাইতে 
পারে। এতত্যতীত শিশিরপাত হেতু এবং রৌদ্র ও 

স্বাতাস লাগিয়া সন্নিহিত মৃত্তিকাস্থিত সার পদার্থ 

সমূহও বিচুর্ণাত হইয়া ভবিষ্যতে উদ্ভিদের ব্যবহারোপ- 
-প্ধাণী হইয়া থাকে এবং শিশিরের শৈত্যতা বশতঃ 
শিকড়াভ্যস্তরস্থিত রস থনতা প্রাপ্তহইয়া ক্ণকালের 
জন্য শিকড় সমূহের অনেক পরিমাণে ক্রিয়াশীলঙার 

' প্রতি রোধ করে । এই সকল নান! কারণে গাছের 
শাখা! প্রশাখ উহার শিকড় ছ'টিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় । 

গাছ ছ'টিবার জঙ্য কাচি (1১:007175 55০৪6০]) 

প্রধং কগ্নাতির আবশ্তক' হয়। গাছ ছাটিবার জন্য 
'ধে কাঁচি ব্যবহৃত হয়, তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে, 
কারণ এতদ্বার৷ সহজেই গাছ কাট! যায়, এবং তাহাতে 

;,ন্িিং থাকায় অধিক বল প্রয়োগ, করিতে হয় না। 
বীচি ছুই খানি থাক উচিত এক খানি মাঝারি ' 
সর কাপর খানি বড় আকারের। সরু ও ঈষৎ স্থূল 

শাখাদিকে কর্তিত করিবার সন্ত প্রথমোক্ত প্রকারের : 
এবং অতিশয় স্থল শাখাদিগকে কাটিবার জন্ত বড় 
কাচির প্রায়োঞ্জন হয়। : আবার যে সকল গু ও 
গুল শাখা কীচির দ্বারা কর্তন কর! স্ুসাধ্য না হয়, 

তাহাদিগের জন্ত করাতি ব্যবহার করিতে হয়। 

ছাটিবার পূর্বে গাছের বর্তমান অবস্থা বিশেষ 
রূপে পর্যবেক্ষণ করিতে হয় এবং তাহাকে কি 

প্রণালীতে ছখটিতে হইবে তাহ! নির্ধারণ করিয়া 
কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। গাছ ছ'টিবার 
কয়েকটা উদ্দেস্ত আছে যথা ;--৫১) বৃক্ষের আঁকার 
সংস্করণ; €২) প্রশ্পের আকর বৃদ্ধির কারণ; (৩) 

পুষ্প সংখ্যার পরিমাণ মংবদ্ধন; একদিকে যেমন 
তিনটা উদ্দেশ্টের প্রতিলক্ষ্য রাখিতে হয়, অন্থদিকে 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির গাছের জন্য যে বিভিন্ন প্রকারের 

ছ'ণটিবার প্রথ! মির্দি্ট আছে, তাহার প্রতিও দৃষ্টি 
করিতে হইবে । স্বাম লনীল, সোমব্রিয়েল প্রভৃতি টা 
ও নয়সেট গোলাপদিগের কেবল মাত্র ডগ! ছ'টিতে 

হয়, মট-ক্রীষ্ট, স্যারওয়াপ্টারস্কাট প্রভৃতি হাইব্রিড 
পাপ্পেচুয়াল জাতীয় গোলাপের অবস্থা ও উদ্দেপ্ত বুঝিগনা. 
মূলদেশের ৬ হইতে ১৭ইঞ্চ রাখিয়া উপরিভাগ কাটিয়। 
দিতে হয়। এই বূপভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গোলাপের 
জন্ত স্বতন্ত্র প্রকারের ছ'ট নির্দিষ্ট আছে তাহ! ক্রমশঃ 

ঝলিব। আপাততঃ উল্লিখিত কয়টা উদ্েশ্তর কথ! 
বলি। গাছদিগকে স্বাধীন ভাবে বর্ধিত হইতে দিলে 
উহার্দিগের আকার (515809.) বড় নয়নরঞ্জক হয় 

না। গাছগুলি যাহাতে এক একটা ঝোপের স্তায় 
হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখি! পার্থ দেশস্থিত দণ্ড 

দিগকে অপেক্ষাকৃত ছোট করিয়। ছণটিয়া অভ্যন্তর- 
স্থিত দণ্ডদিগকে অপেক্ষাকৃত বড় রাখিয়া! ছাটিতে 
হয়। এই রূপ করিলে গাছ সমূহ গথুজাকারের 

হইয়। থাকে। গাছে অধিক সংখ্যক দণ্ড থাকিলে 
বিবেচন পুর্বক কতকগুলিকে একবারে গোড়া 
ঘেঁসিয়৷ কাটিয়া! দিতে হইবে। এতম্থারা অবশিষ্ট 
দণ্ড পরম্পরের মধ্যে স্থানের প্রাচুর্য হুয়, ফলতঃ 

উহাদিগের গাত্র হইতে যে সমুদায় লাখা উদগৃত হয়, 



তাহ! সমধিক তেজাল, পত্র সংযুক্ত ও দীর্ঘ হয়। 
এতগ্্যতীত গাঁছে যত শীর্ণ ও অকর্ম শাখা থাকে 

তংসমুনয়কে এমন গোড়া ধেঁসিয়! কাটিয়া দিতে 

হইবে যে মার তাহার! না জন্মিতে পারে । প্রত্যেক 

গাছেই এই রূপ ছুই চারিটা শাখা প্রায়ই থাকে। 

ই্ভারা উত্তিদ মধ্যে বায়ু ও আট্োক প্রবেশের পথ 

রুদ্ধ করেমাত্র ও কম্মুট শাখাসমূহের কথঝিংৎ 'আাহারীয় 

অপহরণ করিয়! তাহাদ্দিগের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি 

কৰ্টে। এককাগ্ গাছদিগকে প্রথমাবস্থা হইতেই এরূপে 
পালন করিতে হইবে যে, উহাতে একাধিক কাও 

থাকিতে না পারে, কিন্ত যে কাণ্ডটী থাকিবে, তাহা 

পঙ্গপাল।* 

দীর্ঘ ও তেজাল হওয়া প্রয়োজনীয় । এই কাণ্ড 
সরল ভাবে অন্ততঃ তিন ফুট দীর্ঘ হইলে, উহার 

শিরোন্ডাগ ছাটিয়া দিতে হইবে এবং উবার গাত্রে 

যে সকল ছোট বড় শাখ! থাকিবে তাহাদিগকে এক 
বারে এমন করিয়৷ কাটিয়া দিতে হইবে যে,উহা হইতে 

আর না নৃতন শাখা উদগত হইতে পারে; অধিকস্ক 
উহার গাত্রে যেসকল চোক থাকে, উহাদিগেরও 

বিনাশ সাধন কর! আবশ্যক। ইহাদিগকে দীড়া 

€ 965170910 ) কহে। সুলম্বশাখী লতিক1-স্বভাব 

গোলাপ গাছই দাড়! গাছ হইবার উপযোগী ।-_. 

ক্রমশঃ-_-এ্প্রবোধচন্ত্র- দে, রাজনগর, দ্বারতাঙগ!। 

স 

পঙ্গপালের হিন্দি নাম তিরি ব| তিধি। পাঞ্জাবে ইহার অপর নমি শলভ। নিয়ে ইহার গ্রতিকূতি সমূহ 
প্রদত্ত হইল 2_- 

পঙ্গপাল ভ্রমণকারী ফড়িঙ্গজাতীয় পোক। বিশেষ। ইহার! নান! শ্রেণীতে বিভক্ত । ভারতবর্ষে ইহাদের 

(ক) ভিম্বপুঞ্জ (খ), (গ), (ঘ), (৩) 
(চ) পঙ্গপালের ক্রিক পরিবন্তিত অবয়ব। 

৬ধ 

ঃ কীটণ্তত্ববিদ ষ্টেবিং সা দ্বারা লিখিত পুৰ্তিক! জবলঘনে লিখিত। . 

এক শ্রেণী মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। 
পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত পতঙ্গ হরিদ্রাভা-' 

যুক্ত পিঙ্গল বা বেগুণে-নর্ণ প্রাপ্ত 
হয়। তখন ইহা দীর্থে প্রান্থ 
২। আন্কাই ইঞ্চি হইবে। ইহার 
মন্তকের উপরে এক জোড়া 

ক্র ম্পর্যনী, এক জোড়া চক্ষু 

এৰং তিন জোড়া পা আছে। 

পশ্চাৎদিকের পা! ছুটা খুব দর 
এবং এমনভাবে গঠিত যে ইহার 

দ্বারাই ইহারা! লক্ষপ্রদান করিয়া 
থাকে । গঙ্গপালের চারি খানি 
পক্ষ আছে। তন্মধ্যে উপরে 

ছই খানি বৃহৎ, অগ্রশত্ত এবং 
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(ছ) পগঙ্গপালের পুর্ণাবয়ব। 

অনেকটা রে দেহের উপর যোজিত হইয়! অবস্থিতি 
করে। নীচের পক্ষ ছুই খানিও বৃহৎ কিন্ত পাতলা, 

ইহাতে অনেকগুলি শিরা দেখিতে পাওয় যায়। এই 
পাথা দুখানি উপরের পক্ষদ্বয়ের নীচে ছোজিত হইয়| 
অবস্থিতি করে। উপরের পক্ষদয়ে বৃহৎ কৃষ্ণ বর্ণেব 

দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা এই পঙ্গ- 
পালকে অন্ত পদ্গপাল হইতে অনায়াসে পৃথক কর! 

যায়। ডিম্ব মলিন হরিদ্রাবরণ বিশিষ্ট। ইহা দীর্ধে 
প্রায় 9৮ ইঞ্চি। ডিয্বপুপ্র কোন আঠামক় পদার্থ 
খারা সংযুক্ত হইয়া থাকে। ডিম্ব ফুটিয়া গীত বা 
সবুক্গবর্ণবিশিষ্ট পক্ষবিহীন কীট উৎপন্ন হয় এবং শীঘবই 
ইহার! কৃষ্থবর্ণ গ্রাণ্ত. হুয়। কিছুদিন পরে ইহার! 
বয়োবুদ্ধির সহিত শরীরের বহিরাবুত চর্ম খোলস) 

পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত 
হয়। শেষ দুইবার চ্দ পরিত্যাগ করিবার সময়ে 
ইাদের অপূর্ণ পক্ষ উৎপন্ন হয়। সর্ব শেষবার ইহার! 
পপ পক্ষ পাণ্তড হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ইহারা 

শু ও শক্ত হুইয়! উড্ডীয়মানোম্মুখ হইয়! থাকে । 
অবশেষে ইহাদের দেহ মলিন বেগুণে বর্ণ প্রাপ্ত হয়। 
এই ভ্রষণকারী..পঙ্গপাল. বৃক্ষের কচি পত্র, ডাটা, 

ছুল-ও. ফল্/সমস্ত খাইয়া! ফেলে। থাগ্চ ছুশ্রাপ্য 
লে বার গে; বাকল পর্যস্ত ছাড়াই উদ্রর- 

সাৎ করে । চা গাছ ব্যতীত ইহাদিগকে সকল 
গাছই ধ্বংশ করিতে দেখ! গিয়াছে । 

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বালুফুমিই 

পঙ্গপালের স্থায়ী নিধাস। ভারতবর্ষ ব্যতীত বেলুচি- 
স্থান, আফগানিস্থানের দক্ষিণপ্রদেশ ও পারন্ দেশের 

মরুভূমিতে ও পঙ্গপাঁল জন্মিয়। থাকে । পঙ্গপালের 

স্থায়ী নিবাস অক্রন্থ মানচিত্রে গভীর কৃষ্বর্ণ দ্বার! 

নী 

3৫ (৬58৬, 
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রর চি্িত হইয়াছে। দিনে চুদ্প বর্ণ বারা 
চিত্রিত স্থানেও পল্পাল জন্মিতে দেখ! যায়। 
ইহারা ইহাদ্দিগের জন্ম স্থানেই অবস্থিতি করে না) 
সময়ে সময়ে ইহার! সমস্ত এপিয়া মহাদেশ প্লাবিত . 

করে, এই জন্ত ইন্থাদিগকে ভ্মণকারী পঙ্গপাল কছে। 
ইহার! প্রধাণতঃ কারপাস, নীল, তিল, বস্তা, 

জোয়ার, গম, বুট, অরহর, উরিদ, কুল্তি, কোদো 

এবং নানা প্রকার ঘাস খায়, কোন্ গাছের আশ্বাদন 
ইহাদের অধিক রুচিকর তাহা বুঝিতে পারা যায় 
না।ও সাধারণতঃ সম্মথে যে গাছ পায় - তাহাই 

খাইয়। ধ্বংশ করে। শিরিশ, অশ্ব, বাবুল ও ফলকর 

প্রতি বৃক্ষের কচিপত্র ও ডগা ইহারা অতিশয় 
আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। বাবুল গাছের 
কঠিন বাকল পর্যান্তও ইহার! খায় । চ| গাছ ইহাদের 
সবার! আক্রান্ত হইতে দেখা যায় নাই । 

পঙ্গপালের জীবন বুত্বান্ত। 
পঙ্গপাল গ্রীন্মধতুতে ডিম্ব প্রসব করে। পঞ্জাবের 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে শীতকালে বারিপাত হইবার 
পরে এবং রাজপুতনায় বর্ষারস্তেই ইহার] সাধারণতঃ 
ভিম্ব প্রসব করে। স্ত্রী পঙ্গপাল লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকায় 
প্রায় এক ইঞ্চি গর্ত করিয়া ইহাতে ডি্ব প্রসব 
করে। 

নিয়স্থ চিত্রে ওকটা স্ত্রী পতঙ্গ কিরূপে ডিম্ব 
প্রসবের নিমিত্ত গর্ত করে তাহা প্রদধিত হইব । 

কর প্পাঞ্োর স্বাভাবিক - আয়তনের তিন. ভাগের 

-ছ্ই ভাগ মান ৷ প্রসবাস্তর ইহানা ডিন্গুলিকে এক” 

প্রকার কেনের » টায় য় গদার্থ দ্বার টাকিয়া রাখে। ই 
গুফ হইলে ডিম্বপুঞজ এমন ভাবে সম্বন্ধ থাকে-খে. 

কখনই ইনার! শীপ্র বিনষ্ট ছয়'না এক গর্তে ৫5. 
হইতে ১০০ ডিম্ব থাকে। ছুইব! তিন সপ্তাহের 
মধ্যে ডিম্ব ফুটে, অনুপযুক্ত খতুতে ডিথ্ব ফুটিতে কখনগ 
কখনও প্রায় এক বংসরও অতিবাহিত হয়। ডিম্ব 
ফুর্টিয়৷ পুর্ণ অবয়ব প্রাপ্ু হইতে প্রায় ছুই মাস লাগে; 
শীত খতুতে আরো! অধিক সময় লাগে। নবপ্রস্থত 

*কী'ট পাঁচ দিন পর্যন্ত নড়িতে চড়িতে' পারে না। 

তৎপরে ইহারা দল বাধিয় নিকটবর্তী শ্ত ক্ষেত্র 
আক্রমণ করিয়! অতি শীঘ্রই ইহাকে শন্ত শৃন্ত করিয়া 
ফেলে । কোন কোন সময়ে এই পক্ষবিহীন পঙ্গ- 
পালের সংখ্যা এত অধিক হয় যে ইহারা! কোন কোন 

প্রদ্দেশ একেবারে ছাইয়া ফেলে। পুায়বয়ব প্রাপ্ত 
হইয়া পঙ্গপাল কয়েক সপ্াঁহ নানা দেশ পধ্যটন, 
করিয়া .শস্ত ধ্বংশ করে। অবশেষে ইহাদের জোড 

বাধে। ইভারা যে দেশে ভিম্ব (প্রসব করে সে: 
দেশের বড়ই অমঙ্গল ঘটে। জোড় বাধার পর 

ইহারা কিছুই খায় না এবং ইহাদের অধিকাংশই 
মরিয়া যায়। কোন স্থানে ইহাদিগকে শন্তের কোন 
অপচয় করিতে ন! দেখিলে মনে করিতে হইবে যে 

ইহাদের ডিম্ব প্রসবের সময় উপস্থিত । বিশেষ 

সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ইহারা ডি প্রসব 
করিয়া সে স্থানের বিশেষ অকল্যাণ করিতে পারে । 

বৎসরে ছুই পধ্যায় পঙ্গপাল জন্মিয়া থাকে। 
ইহার! সর্বত্রই এক খতুতে ডিম্ব প্রসব করে না। 
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| রাপুতনা, পঞধান্ের রক্ষিণ পূর্ব খ অংশে এবং মিল্ক 
প্রদেশের কোন স্থানে ইহার! প্রথমতঃ জুন ও স্ুলাই 

প্রত্নে অক্টোবর মাসে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, 
আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সালিমান পর্বতের 

মীম স্বানে প্রথমতঃ মার্চ ও এগ্রেল ও দ্বিতীয়তঃ 

আগ মাসে ভিন্ব প্রসব করে। ইঞার! প্রথোমক্ত 
জন্ম স্থান হইতে বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, দক্ষিণ বাজলা, 

হাইদ্রাবাদ ও মান্দ্রাজ প্রদেশ এবং অন্ত জন্ম স্থান 

চইতে যুক্ত'প্রদেশ, উত্তর বঙ্গ ও আসাম আক্রমণ « 
করিয়া থাকে । ইহাদের ভ্রমণ অনেকট। বাযুর গতির 
উপর নির্ভর করে। বায়ুর গতির সহিত ইহাদেরও 
গতি পরিবর্তিত হইতে পারে। কিন্তু বায়ুর গতি 
উছাদের-গন্ভব্য স্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত হইলে ইহারা 
কোন স্থানে অনুকূল বায়ুর জন্ত প্রতীক্ষ/ করে এরং 
ইত্যবসারে তখাকার শন্ত ধরংশ করে। এক পর্য্যায় 
পঙ্গপাল সমস্ত দেশ প্লাবিত করে না। ইহার! বহু 
দেশ পর্যাটন করিয়া একস্থানে যাইয়া! নূতন পর্য্যায় 
পঙ্গপাল উৎপন্ন করে। এই নূতন পধ্যার পঙ্গপাল 
আরো! দূরবর্তী প্রদেশ আক্রমণ করিয়৷ থাকে । 
এইরূপে ইনার! পর্যায়ক্রমে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া 

' পুনরায় আদি নিবাস স্থানে প্রত্যাবর্তন করে। 

পঙ্গপালের শক্র। 

৪র্থ চিত। 

) অমণকারী পঙ্গপালের অনেক শত্রু আছে। 

অঙ্গে কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পঙ্গী ইহাদের স্বাভাবিক : 

ৃ টিক অন্র্থ চতুর্থ ছিঝে, আুষ্কিত একরুপ, কঠিন 

পক্ষ বিশিষ্ট কীট ( 091230779 017101915 ) নব 

প্রহত পক্ষবিহীন গঙ্গপালগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে 
একরূপ মক্ষিকা পঙ্গপাল্দের দেঠে ডিস্ব প্রসব করে। 
ডিষ্ব ই্টতে ইহাদের কাট বহির্গত হুইয়! পঙ্গপালেব 
দেহ ভঙ্গ করিয়া! তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 

৫ম চিত্র। 

অচিরাৎ এঁ পঙ্গপাপ মরিয়া যায় । ৫ম চিত্রে অঙ্কিত 
একরপ মক্ষিকা * (41705011712 [969118- 
ড/8151605 ) পঙ্গপালের ডিন্বপুঞ্জের সন্লিধানে ডিন্ব 
প্রসব করে। এই ভিম্ব হইতে কীড়া বহির্গত হইয়! 
পঙ্জপালের ডিম্বপুঞ্জের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 

ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া থাকে । ভারতবর্ষের উত্তর 
সীমাবর্তী স্থানে ভিলিয়া বা আোস্্রারী নামক পক্ষী 
পঙ্গপালের ভয়ানক শক্র। 

প্রতিকার । 

ডিম্বপুপ্জ কিন্বা পক্ষবিহীন পঙ্জপাল বিন ঝরি- 
বার নিমিত্ত সর্কবিধ উপায় অবলম্বন কর! যুক্তি 
সঙ্গত। | 

(১) মাটা খুড়িয়া ডিতবপুঞ্জ বাহির করিয়া 
ধ্বংশ কর! উচিত। 

(২) ডিম্বভ্ইতে ফুটিয়া বাহির হইলেই: পক্ষ. 
বিহীন পঙ্গপালদিগকে অন্নি জালিয়া মারিয়া ফেলা 
কর্তব্য 

৬ চি পার্থ কৃর্তিক রেখার এই নকিকার 
স্বাতারিক 'অর্য়ব প্রদর্শন করিত! . 



রর ৫৩), পক্ষ, বিহীন নবপ্রন্থত পন্ষপাল দল 
বীর পর্যটনে বহির্গত হইলে ইহাদের সন্ুখে এক 
হত্ত গভীর নাল! কাটিয়! পশ্চাৎদিক হইতে ভাড়া 
করিবে। পঙ্গপালগণ যখন নালায় পড়িবে তখন 
মাটা ভাপা দিয়া ইহাদিগকে মারিয়। ফেলিবে। 
কিছু দিন পরে আঁর এই উপায্ন বিশেষ ফলপ্রদ হয় 
না, কারণ তখন ইহারা লম্ফ দিয়! অনেক দূরে 
যাইতে সক্ষম হয় । এই সময়ে তাড়। পাইলে ইহারা 
বন জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া নুকাইয়া থাকে। শুক্ক 
ভাজ পাল!, পত্র প্রভৃতি সারি . বাদ্ধিয়! স্থানে স্থানে 
রাখিয়। তাড়াইলে পক্ষ বিহীন পঙ্গপাল ইহার মধ্যে 
লুকায়, তখন অগ্নি দ্বার! ইহার্দিগকে সমূলে বিনাশ 
কর! সহজ সাধ্য। 
0৪) পক্ষপ্রাণ্ত পঙ্গপাল ভয়ানক অনিষ্ট- 

কারী। পক্ষ ধারণ করিয়! ইহার! বহু দিন নান! 
দেশ পধ্যটন করিয়া শস্ত বিনষ্ট করে। যে দেশে 
ইহার! উপস্থিত হয় তখন তথাঁকার লোকের কর্তর্য 
এই যে তাহারা দল বাধিয়! ঢাক, ঢোল, টিনের 
বাক্স প্রভৃতি বাজাইয়া পঙ্গপাঁলদিগকে তাড়া করিবে । , 

মধ্যে মধ্যে বোম বা বন্দুকের শব বিশেষ ফলপ্রদ 

হইবে । ইহাতে পঙ্গপাল ভয় পাইয়৷ তথায় অবতরণ 
লন! করিয়! অন্যত্র চলিয়া! যাইবে । মধ্যে মধ্যে অগ্নি 
জালিলে কিম্বা ক্ঠাড় উড়াইলেও ইহার! ভয় পাইয়া 

খাকে। কোন ক্ষেত্রে পঙ্গগাল অবতরণ করিতে 

দেখিলে ৮ বা ১* ফিট লক্বা ও ৫ বা ৬ ফিট প্রস্থ 

খলিয়ার মুখের দুইধার ছুই ব্যক্তি শস্তের উপর দিয়! 

টানিবে। গপঙ্গপাল থলিয়ার মধ্যে ঢুকিলে পিধিয়া 
মারিয়া! ফেলিবে। | 

উৎসাহী ব্যক্তিগণ পঙ্গপাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত 
বিষয় গুলির বিবরণ লিখিয়া 'রাখিলে প্রতিকারের 
অনেক উপায় নিদ্ধারণ করা হইবে। 

(১) যে দিন যেস্থানে পঙ্গপাল উপস্থিত হয়। 

0২) যে দিন পঙ্গপাল তথায় ডিম্ব প্রসব 
রে $ 

(০), যে দিন ডিনব ছুটিয়৷ গলপাল বাহির হয়। . 
65) কিরূপ স্থানে পদ্পাল ডিন্ব গ্রসব করে। 

৬€ 

:ে) তথায় পঙপালের পক্ষ ধারণ নজর 
কত দিন লাগে। : 
৬) কোন দিক হইতে পঙ্গপাল উপ 
হয় এবং কোন দিকে ইহারা প্রস্থান করে। 

0৭) এক এক দলে অনুমানিক কতগুলি 
পঙ্গপাল থাকে 

(৮) তথায় অবস্থিতি করিলে পঙ্গপাল সবল 
বা দুর্বল হয় কি না। কোন পণ্ড, পঙ্গীবা কীট 

"তথায় ইছাদিগকে আক্রমণ করে কি না । 
(৯) কোন্ কোন্ শম্ত ইহাদিগের ছার! 

আক্রান্ত হয়। এবং ক্ষতির পরিমাঁণইবা কিরূপ 
হইবে ।-_শ্রীনিবারণচন্্র চৌধুরী ।-_বঙীয় কষিবিভা- 
গের কর্মচারী । & 

(০ 

বর্ধমান অঞ্চলের ধান্য চাষ | 

( পূর্ব রানির ২৩৭ পৃষ্ঠার পর) 

(৪) 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ মাসেই বীর বপনের. 

মুখ্য সময়। ভাল করিয়া ভূমি ক্ষণ করিয়া সার 

সমস্ত সমভাবে ছড়াইয়! বীজ বপন করা হইয়া 
থাকে । একবারেই সমস্ত বীজ বপণ করা উচিত 

নহে। উ্োষ্ঠ মাসের প্রথম হইতে সমস্ত জ্যেষ্ঠ মাস- 
এবং আষাঢ় মাসের ৫1৭ দিন পধ্যস্ত ভিন্ন ভিন্ন সময় 

নাবি জেট! করিয়া গু মৃত্তিকায় বীজ বপন করা 
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(৩১১ 

সর উচিত, ক্কারণ দি । কোন , বৎসর আধা মাসে 

বৃষ্টি হইয়া ভূমিতে আবাদোপযোগী জল না দাড়ায়, 
 ছববে ন্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে যে বীজ উত্ত হয়) সে 

বীজের চার! শ্রাবণ মানে খুব বড় হুইয়। রোপণের 

অনুপযুক্ত হয়। আর যদি আধাঁড় মায়েই আবাদোপ- 

যোগী জল পাওয়া যায়, তাহা হইলেও যোতের সমস্ত 

জমি আষাট মাস মদোই রোপণ শেষ করিতে পার! 

যায় না। 

পোপণ করা হইয়া! থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে 
অথবা আধাঢ় মাসের প্রথমে যে বীজ বপন করা 

. হয়, মেই রীজের চারাই শ্রাবণ মাসে রোপণোপযোগী 
হয়। শুক্ষ মৃত্তিকায় যে বীজ বপন করা হয়, সে 

_ বীদ এক কমাস মধ্যেই প্রায় রোপণোপযোগী হইয়া 
থাকে। যেটার! খুব লম্বা এবং ডাটা খুব শক্ত হয়, 

সে চারা রৌপণ কর! উচিত নহে। ধান্ত চারার 

স্ুণে ধান্ত জন্সিবার যথেষ্ট তারতম্য হরা থাকে। 

এখানকার কৃষকেরা কহিয়া থাকে,_-প্বরং নিস্তেজ. 

জমিতে ধা জন্মে, কিন্তু নিস্তেজ বীজে ভাল ধান্য 

জন্মে ন।” অতএব কৃষক মাত্রেরই বীজের প্রতি 
দুটি রাখ! নিতান্ত প্রযোজনীয়। 

যদি গ্যৈষ্ঠ মাসে অথবা আধাঢ় মাসের প্রথমে 

গু মৃত্তিকায় বীজ বপন করিবার সুবিধা না পাওয়! 

যায় এবং আষাঢ় মাসের প্রথমেই ষদি আবাদোপযোগী 

বৃষ্টি হইয়! জমিতে জল দীড়ায়, তবে নিয়াজ বীজ * 

ফেলা কর্তব্য ।যে জমিতে নিয়াজ বীজ ফেলিতে হইবে, 

সে জমি বেশ তেজস্কর ও সমতল হওয়া উচিত। 
আবহক মত জমির জল নিঃশেষে বাহির কর! যাঁইতে 

পারে এবং জল সেচনের উপায় থাকে এরূপ জমি 

নিহাব আবস্তক। ধূলায় ২৩ টা চাষ দেওয়া থাকিলে, 

রি ক নিয় শবের অর্থ জল। জলে যে খাত চারা 
িতগ় হয় তাহাকে “নিয়া বীজ* বলে। 

শ্রাবণ মাসের ২* এ পর্য্যস্ত ধান চার! 

জমিতে জল দীড়াইবার গর ২ রি ভাল করিয়া চাষ 
দিয়া, তৎপরে মই দিয়া জমির মাটী পচাইবার জন্ট 
৩1৪ দিন ফেলিয়া রাখা হইয়। থাকে । মাটা বেশ 

পচিলে জমিতে যে সকল ঘাস বা আগাছ! থাকে, 

তাহা নিড়াইয়! তুলিয়। ফেলা আবশ্ঠক। জমি যদি 
খুব সতেজ না হয়, অথচ ধান্ত চার! গুলিকে শীঘ্রই 
রোপণোপযোগী করিৰার আবশ্যক হয়, তবে বিঘা 

প্রতি ১৫০ বা ২/ মণ হিসাবে রেছ়ির খৈল ছড়াইয়! 
দিয় পুনরায় একট! ভাল করিয়া চাষ ও তত্পরে 
মই দিয়া জমির মৃত্তিকা সমতল করা উচিত। দেন 

জমির কোনও স্থানে কিছু মাত্র উচ্চ নিম্ন ব! পদচিহ 

না থাকে । তৎ্পরে জমির মধ্যে এরূপ ভাবে ভেলি 
অর্থাৎ নাল! কাটাতে হইবে যে, যেন অবাধে জমির 

সমস্ত জল বাহির হ্ইস্ক যাইতে পারে। বিঘ! প্রতি 

১/০ মণ হিসাবে বীঞ্জ ধান্য বপন করিবার ১ দিন 

কি ১॥ দিন পূর্বে ভিজাইয়া রাখিয়া ভেলিগুলির 

মধ্যস্থ সমতল ভূমিতে মেই ভিজা ধান্ত সমভাবে 

ছড়াইয়৷ দিতে হ্য়। বীল্প বপনের পর দিন (বীঞ্জ 

ধান্ত হইতে সত্রবৎ অঙ্কুর নির্গত হইবার গ্রকাঁলে”) 
জমির সমস্ত জল এরূপ ভাবে বাহির করিয়া দেওয়! 

আবশ্যক যে, বীজ ধান্ত গুণি যেন জপ মগ্ন না 

থাকে। ধান্ত গুলি জল মগ্ন হইয়া ২১ দিন থাকিলে, 

তাহা হইতে যে অঙ্কুর নির্গত হয়, তাহা পচিয়! নষ্ট 
হইয়া যায়। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। জমির মৃত্তিকা শুষ্কও হইবে না, জলঙ 

দীড়াইয়া থাকিবে লা, এরূপ ভাবে রাখিতে হইবে। 
অন্কুর যেমন একটু একটু করিয়া বড় হইতে থাকিবে, 

তেমন একটু একটু করিয়া জল সেচন করিয়া দিতে 

হইবে। এরূপ ভাবে জল সেচন করিয়! দিতে, 
হইবে, যেন অস্কুর বা ধান্য চারা জল মগ্ন না হয়। 
যর্দি হঠাৎ অধিক বৃষ্টি হইয়া জমিতে জরা দাড়াইয়া 

অস্থুর গুলি (ধান্ত চারা গুলি) জলে নিমগ্ন হইয়া যার, 



ছা একি.৯৬০৭ রি এল 
পিসি সত ভিত আত এস 

সাহা হইলে তৎক্ষগাৎ জমির জল বাহির করিয়া 
দেওয়! কর্তব্য । এক দিন দেড় দিন অস্কুর ঝ চার! 

গুলি জলে নিমগ্ন থাকিলও বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় 

না। চার! গুলি যত বড় হইতে থাকিবে, তত একটু 

একটু করিয়! জমিতে অধিক জল দিতে হইবে। 
নিয়াজ বীজের জল শুষ্ক হইয়া যাইলে, বীজ ভাল 

হয় না এবং চার! গুলি উপড়াইতেও বিশেষ কষ্ট 

হইয়। থাকে। অতএব জমির জল: যাহাতে শু 

হইয়ী না যায়, ততপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
নিয়াজ বীজের জমি খুব তেজস্কর হইলে অথবা রেড়ির 

খৈল দিয়া বীজ বপন করিলে ১৫।১৬ দিন মধ্যেই 

নিয়াজ বীজ রোপণোপযোগী হইয়া থাকে । নচেৎ 

সচরাঁচর ২*।২৫ দিন মধ্যেই নিয়াজ বীজ রোপণোপ- 

যোগী হয়। এক বিঘা জমিতে ভাল নিয়াজ বীজ 

জন্মিলে, তন্বারা .২*।২৫ বিঘা! জমি পধ্যন্ত রোপণ 

করা চলিতে পাঁরে। যেসকল জমিনিয়াজ বীজ 

স্বারা রোপণ কর! হয়, সে সকল জমির রোপিত ধান্ত 

চার! গুলি বর্ষার জলে যাহাতে নিমগ্ন ন! হয়, তংপ্রতি 

দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক। কারণ উক্ত রোপিত 

ধান্ত চারা গুলি জল মগ্ন হইয়া ২১ দিন থাকিলেই 
পচিয়! নষ্ট হইয়া য় ৷ শুক্ক মৃত্তিকাঁয় অস্কুরিত চার! 

২৩ দিন জল মগ্ন থাকিলেও বিশেষ অনিষ্ট হয় ন1। 

কেলেস ধান্তেও নিয়াজ বীজ হইতে পারে। 

ধুলায় ২1৩ট| চাষ দিবার পর সার সমভাবে 

ছড়াইয়। জ্যেষ্ঠ মাসে ধঞ্চে ও বোনা ধান্ঠের বীজ বপন 
করার বিষয় পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। আষাঢ় মাসে 

বৃষ্টি হইয়া! জমিতে আবাদোপযোগী জল দাড়াইলে 

ও যদি ধঞ্চে গাছ গুলি ২ ফুট ২২ ফুট লম্বা না 
হুয়। তবে সে জমিতে চাষ দিয়! ধঞ্চে গাছ গুলি 

-ভাঙ্গান উচিত নহে । যে জমিতে ধঞ্চে গাছ দেওয়া 

হন্ন *নাই অথব! ধুলায় চাষ দেওয়া হয় নাই, সেই 
সকল, অমিতেই জল দীড়াইলে চাষ দেওয়া হইয়া 

থাকে। যে সকল জমিতে ধুলায় চাষ দেওয়া হয় 

নাই, সেই সকল জমিতে উপরি উপরি ২টা ঘন 
করিয়া চাষ দিয়া জমির মৃত্তিকা গভীর রূপে খনন 
করিতে হয়। তৎপরে মই দিয়! 81৫ দিন মাটি 
পচিবার জন্য ফেলিয়া রাখা আবশ্বক। যদি ইতি 
পূর্ব্বে সার ছড়ান না হইয়া থাকে, তবে চাষ দিবার 
পূর্বেই সার ছড়ান আবশ্তক। যেসকল জমিতে 

* ধুলায় ২৩টা চাষ দেওয়া থাকে, সেই সকল জমিতে 
১টা চাষ ও মই দিয়! ২৪ দিন মাটি পচিবার জন্ত 

ফেলিয়া! রাখা হয়। জমির ধঞ্চে ভাঙ্গাইবার উপযুক্ত 

হইলে, খুব ঘন করিয়৷ এরূপ ভাবে ১ট! চাষ ও মই 
দেওয়া হয় যে, তাহাতে প্রায় সমস্ত ধঞ্চে গাছ গুলি 

পতিত হইয়া জমির জলে নিমগ্ন ও কতক জমির 

কর্দমে প্রথিত হইয়া! যায়। এরূপ ভাঞ্চে ৫৬১দিন্ 
থাকিলে, ধঞ্চে গাছের পাতা গুলি ও কোমল শাখা 
গ্রাশাখ! গুলি কিয়ৎ পরিমাণে পচিয়! আপিলে, পুনরায় 

আর একটা চাষ মই দিয়! কানা করিয়া ধা 
রোপণ করিতে হয়। যে জমিতে ধর্চে দেওয়ানা, 
থাকে, সে জমিতে ধুলায় চাঁষ দেওয়া থাকিলেও 

বর্ষার ১ম চাষ ও মই দিবার ২।৪ দিন পরে পুনরায় 
আর ১ট1 চাষ ও মই দিয়া রোপণোপযোণী কাদা 

করিতে হয়। বর্ষায় যখন জমিতে চাষ দেওয়! হয়, 

তখন জমিতে অধিক জল রাখা উচিত নহে । জমির 

মৃত্তিকার উপর ৪1৫ অঙ্গুলি পরিমাণ জল রাখিয়া, 

অবশিষ্ট জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। জমিতে 

অধিক জল থাকিলে চাষ দিবার সুবিধা হয় না, 

তাহাতে অনেক স্থানে খাত না হইয়া ফাঁক থাকিয়া 

যায়। জমিতে এরূপ ভাবে চাষ দেওয়া আবস্তক, 

কৃষিদর্শন-_সাইরেণসে্টর কলেজের পরীক্ষোর্তীন 

কষিতত্ববিদ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিদ্দিপাল শ্ীযুক্ত 

জি, সি বঙ্গ এম, এ প্রণীত মুল্য ॥* | কৃষক অফিস। 



হেন, ম. কেন স্থান খাত রা চুপ থাকে। 

খুর্কোদ্ধএ্কারে চাব মই দিবার পরও যদি দেখ! 
যায় মিঃ কোন কোন স্থানে খাত হয় নাই, তাহা 
॥ কইলে পুনরায় ভাল করিয়া চাষ মই দিয়! ধান্ঠ চারা 
"রোপণ কর! কর্তব্য। জমির সমস্ত মৃত্তিকা উত্তম 

ক্পে খাত না হইলে, উর্বরা জমিতেও স্থুচারু রূপে 

ধান্ত জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না । অতএব ভাল 

করি ভূমি কর্ষণ করিতে হইবে। ধুলায় বা বর্ষায় 

এখুখম প্রথম যে চাষ দেওয়া হইবে, তাহা যেন গভীর 
রূপে কর্ষিত হয়। রোপণোপযোণী কাদা! করিবার 
আর্জি যে. চাষ দেওয়া হয়, তাহা তত গভীর রূপে 

'কর্ধিত হয় না। হৈমস্তিক ধান্যের ক্ষেত্রে বর্ষায়, ১ম 
যে চায় মই দেওয়! হয়, তাহার ৪৫ দিন পরে 
োপণোপবীচাং মই দিয়! ধান্ত চারা রোপণ করা 
টি 81৫ দিন চাষ .মই দিয়া ফেলিয়! রাখিলে 
উর ঘৃতিকা কোমল কর্দমে পরিণত হয়। তাহার 
চা মই দিয়া ধান্ত চারা! রোপণ করিলে, চারা 
শীত লাগিয়া! বেশ তেজস্কর হইয়া উঠে। কেলেস 
ধাঁ রোপণের জন্ত মাঁটী পচাইবার আঁবশ)কতা 

নাই। ধুলায় চাষ দেওয়া থাকিলে বর্ষায় উপরি 
উপরি ২টা চাষ দিয় অথব1 ১ম চাষের পর দিন চাষ 

মই দিয়া ধান্ত চারা রোপণ কর! হইয়া থাঁকে। 
কেলেস ধানের জমিতে মাটী পচাইয়! ধান্ত চারা 
রোপণ করিলে পকাদা লাগা” দোষ ঘটে। মাটা 
না পচাইয়া রোপণ করিলেও কখন কখন কাদ! 

লাগ! হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে হৈমস্তিক 
ধানেও কাদা লাগ! দোষ ঘটে। জমিতে কাদা 
লাগিলে, রোপিত ধান্ত চারা গুলি তেজস্কর হয় না। 
ধান্ত চারা রোপণ করিবার ১৫।২* দিন পরেও যদি 
খাবার ফেচাযা গুলি শ্যামল বর্ণ না হুইয়। ঈষৎ 
ইরা ২৭ হইয়া রহিয়াছে । এরূপ হইলে বুঝিতে 
হে জমিতে “কাদা লাগ!” দোষ টয়াছে। 

এ বা লাগা দোষ ক্র বি শরতি/ /৫. নে 

খাড়ি বাব চূর্ণ করিয়। মৃত্তিকা চূর্দের সহিত উত্তমরূপে 
মির্রিতি, করিয়া সমস্ত জমিতে সমভাবে ছড়া ইয়া দিতে. 

হয়।  একপ করিবার ৫1৭ দিন পরেই দেখা যার 

যে, জমির রোপিত ধান্ঠ চার! গুলি সতেজ ও শ্যামল, 

বর্ণ হইয়া বড় বড় পাতা ফেলিতেছে এবং অন্ন দিন 
মধ্যেই রোপিত ধান্ চার! গুলির গোড়!, হইতে বহু- 
খ্যক নৃতন চার! নির্গত হইয়া, ধাঁন্সের ঝাঁড়টী 

বহুসংখ্যক ধান্ত চারা পরিপূর্ণ হয়। কেলেস্ধান্ত 
আষাঢ় মাসে মধ্যে ক্বোপণ কর! নিতান্ত আবশ্যক 1... 

নচেৎ ভাল ধান্ত জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না ।-_ 

শ্রীরাজনারয়ণ বিশ্বাস,:বর্ধমান। 

উনের আহীর্য্য। 

যেমন প্রণী ০ জীবন ধারণ করিবার জন্ 
থাস্ক আবশ্তক, উত্তিদ জাতিরও সেই প্রকার কিছু 

না কিছু খাইয়া! প্রাণ ধারণ করিতে হয়। এই খাস 
উদ্ভিদগণ বাধুমণ্ডল মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করে। . 
উদ্ভিদ জাতির আহার্য বিষয় পধ্যবেক্ষণ করিতে, 

হইলে, একটা বৃক্ষ পোড়াইয়া, তাহা হইতে নির্গত 
বাম্প, ধুম এবং তাহার দহনাবশিষ্ট ভশ্মরাশি পরীক্ষা! | 

করিতে হইবে। একটা বৃক্ষ দাহুন সময়ে প্রথমতঃ 
উহ্নার তাঁপাংশ ২১২০ ফাঃ হইলেই, উহা! হইতে 
যাবতীয় জলীয় ভাগ বাম্পাকারে উড়িয়া যায়। জলীয় 
্ংশ নিঃশেষিত হইয়! গেলে, উহ! হইতে ধূম নির্গত 
হইবে। তৎপর দহনীয় পদার্থ নিঃশেষ হইলে, নুধু 
ভম্মরাশি পড়িয়া থাকিবে। এক্ষণে একে একে 

এই তিনটা জিনিস লইয়! গরাক্ষা করিলে, প্রথমতঃ 
বাম্পের ভিত্তর জলের উপাদান, হাইস্োজের্ন ছুই 
ভাগ এবং অক্সিজেন এক ভাগ ব্যতীত জার্ কিছুই 



'পরিলক্ষিত হইবে না; কারণ বাম্প, জল ব্যতীত 
আর কিছুই.নহে। ঘ্বিতীরতঃ ধূমের ভিতর কার্বণ, 

অক্সিজেন, হাইড্েজেন, নাইট্রোজেন এবং সাল্ফার 
এই পাঁচটী গ্যাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। উল্লিখিত 

ধূমের অন্তর্গত এই পাঁচটা গ্যাসই উত্তিদ-জীবনের 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় অবলম্বন । তৃতীয়তঃ-_ 

ভশ্মরাশির মধ্যে পটাশিয়ম্, ম্যাগ্নিশিয়ম, ক্যাল- 
শিরম, আয়র্ণ, ফস্ফরাস এবং সালফার এই ছয়টী 
প্রধান জিনিসও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এতদ্যতীত 

সোডিয়ম্, ম্যাঙ্গানিস্, সিলিকন্, ক্লোরিণ এবং অন্তান্ত 

উপাদান প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়) ইহার! উদ্ভিদ 

জাতির জীবনধারণ পক্ষে তেমন আবশ্যকীয় নহে। 

উপরোক্ত যাবতীয় উপাদানরাশির মধ্যে উদ্ভিদ, 

কার্বণ মাত্র পত্রের সাহায্যে বাধুমণ্ডল হুইতে গ্রহণ 

করে; (জলীয় বাষ্পও কতক পরিমাণে গ্রহণ 

করিবার ক্ষমতা কোন কোন গাছের আছে, যথা _ 

লট! ঘান। ) অন্তান্তগুলি শিকড়ের সাহায্যে মৃত্তিকা 

হইতে শোষণ করিয়া পয়। 
ষাঁবতীয় মৃত্তিকাতেই উদ্ভিদের আহার্ধ্য পদার্থ- 

গুলি অল্লাধিক পরিমাণে বিস্কমান আছে, তবে 
কোথাও ঠিক উপযুক্ত মাত্রা দেখা যায়, কোথাও 
বা তাহা নহে। এমতও অনেক স্থলে দুষ্ট হয় যে, 

মৃত্তিকাভ্যন্তরে উদ্ভিদের আহাধ্য যাবতীয় উপাদান 

বর্ধমান থাক! সন্বেও প্রাণাস্ত পরিশ্রম করিয়া শত্ত 

উৎপাদন করা যায় না। সচরাঁচর এইরূপ হওয়ার 

ছুইটা কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে 

উপযুক্ত শন্তোতৎপাদনের অনুকূল যাবতীয় পদার্থ 

বর্তমান থাকা সত্বেও, উহার ভিতর এমন কোন 

জাতীয় তীব্রক্ষার অথবা বিষাক্ত জিনিস মিশ্রিত 
আছে যাহার তীব্রতায় অপরাপর উপাদনগুলির 

ক্ষমতা স্বাস করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে এই প্রকার 

অনেক ভূমি দৃষ্ট হয় যে, যাহাতে শস্তোৎপাদনের 
৬৬ 

অনুকুণ যা'তীয় পদার্থ বিদ্যমান: আছে এবং উহাদের” 
ক্ষতিকারক কোন প্রকার তীব্র কিম্বা বিষাক্ত পদার্থ 
বর্তমান নাই, অথচ দেই ভূমিতে বহু আয়াসেও 
কোন প্রকারের শস্ত উৎপাদিত হইতেছে না। ঈদৃশূ 
বিস্ময়কর ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে, উক্ত মৃত্তিকা-নিহিত উপাদাননিচয় 
এমন দৃঢ় ভাবে রহিয়াছে যে উত্তিদ তাহা হইতে 

কোন প্রকারেই আপনার আবশ্যকীয় আহার্্য 
শিকড় দ্বারা শোঁধণ :করিয়! লইতে পারে না। উক্ত... 
দৃটী-তৃত উপাদানগুলিকে ভূমি কর্ষণ দ্বারা রৌদ্রো- 
ত্বাপে, শীতের প্রভাবে এবং বারি সংয়োগে দ্রবীভূত 
কৰিয়! লইয়া! উদ্টিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়! দিতে: 

হইবে। নতুবা এই শ্রেণীর ভূমিতে শস্তোতপ্রাদন 
কর! এক প্রকার অসম্ভব । এন ৫ 

উপাদান সকলের আপেক্ষিক প্রাবল্য .অঙ্থলাক্ে 
মৃত্তিকার রাসায়নিক শ্রেণী-বিভাগ হ্ইয়া থাকে?” 
নিয়ে উদ্ভিদের আহারীয় নয়টা উপাদানের আপেক্গিক্ষ 
প্রাবল্য অনুযায়ী মৃত্তিকার নয়টী শ্রেণীর নাম প্রন্বস্ত 
হইল। : 

(১) যে মৃত্তিকাতে জলের অংশ অধিক তাহাকে 

আর্জ মৃত্তিকা € 4909০895 ০৮ 125045 ৪ 

কছে। | 
৫২) যে মৃত্তিকাতে সোরার অংশ অধিক. 

৩। রসায়ন পরিচয় |_-শিবপুর কলে- 
জের কৃষি-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় কি-বিভাগের কর্দা 
চারী শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। মৃত্তিকার, 
উপাদান,সার নির্বাচন, শন্ত নির্ববানচন, গবাদি, পশুর 

খাদ্য নিশ্পেষণ প্রভৃতি কৃষি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় 
এই পুস্তকে বিশেষরূপে বণিত হুইয়াছে। বিজ্ঞান- 
সম্মত রুষি শিক্ষার্থে ইহ। অত্যাবস্তকীয় বসান | 

পুত্তক । 

মূল্য ১২ টাকা। কৃষক আফিসে পাও] বীর, 



তাহাকে নিতাটিটি মৃত্তিক। €. [16708৩705 
৪) কৃছে। & 

--€৩) যে মৃত্তিকাতে ক্ষারের অংশ অধিক 

স্ঘকে ক্ষার-বহুল মৃত্তিক! (9555510 9011)কহে । 

-.. (৪) যে মৃত্তিকাতে হাড়ের অংশ অধিক 
_ভাহাকে হাড়-প্রধান মৃন্তিক1 (7109501)9616 5011) 

কছে। 

৫) যে মৃত্তিকাতে চুণের অংশ অধিক তাহাকে 
চূধ-বহুল মৃত্তিক! ( 0815215095 5011) কহে। 

২4৭) যে মৃত্তিকাতে লৌহের অংশ অধিক 

এডাহাকেঞ্লৌহ- সমঘিত মৃত্তিকা (065:795270905 

৯০11) কহে। 
+৮৪4৫৭):-যে মৃত্বিকাতে বালুকার অংশ অধিক 
প্াহাকে বরের মৃত্তিক। (91115500550) কহে। 

৮ ২৮) যে মৃত্তিকাতে লবণের অংশ অধিক 

তাহাকে লাবণিক মৃত্তিকা (45119115011) কহে। 

» (৯) যে মৃত্তিকাতে গন্ধকের অংশ অধিক 

তাহাকে গন্ধক-প্রধান মৃত্তিকা (9811)81089 
501] ) কৃহে। 

এখন আমর] বিচার করিয়া দেখিব, উদ্ভিদ 

তাহাদের উল্লিখিত আহার্য্যের মধ্যে কোন্ উপাদান 

কি পরিমাণ গ্রহণ করে। মাটির ভিতরে উদ্ভিদের 
আছহার্ধ্য যে পরিমাণে দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক উদ্ভিদের 

জীবন-ধারণ করিতে তাহার অতি সামান্ত অংশ মাত্র 
ব্যয়িত হইয়া! থাকে। পরীক্ষা! দ্বারা দেখা গিয়াছে, 
এক খণ্ড ভর্বরা ভূমিতে শতকরা "২ অংশ মাত্র 

নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক এমিড উহার সম পরিমাণ ) 

এবং পটাশ শতকরা '৫ অংশের প্রয়োজন । এক 

একর পরিমিত এক খণ্ড উর্বর! ভূমির ৫ ইঞ্চি 
পরিমাণ প্রথম "স্তর হইতে যদি উহার আভ্যন্তরীণ 
লী, ব্ম্প মম্পূর্ণ্ূপে নিঃশেধিত হইয়া ধায়, অর্থাৎ 
ট্ মৃত্তিকান্তর সম্পূর্ণরূপে শুফ্ধ হয়, তবে উহার 

ওজন ১৬**০** লক্ষ গাউও হইবে এবং উক্ত 
মৃত্তিকাথণ্ডে উল্লিখিত অন্ুপান্ত অনুযায়ী উত্ভিদের 
আহার্ষ্য বর্তমান থাকিবে। উল্লিখিত অন্গপাত 
অগ্চনারে গণন! করিলে এই ষোল লক্ষ পাউও মাটির 
মধ্যে ৩২০০ শত পাউও নাইট্রোজেন, ৩২** পাউও 
ফস্ফরিক এসিড, এবং ৮**০ হাজার পাউও পটাশ 
বর্তমান থাকিবে। বদি এক একর জমিতে ২*/০ 
মণ অথবা ১৬০০ শত পাউও্ গম এবং ৩০/০ মণ 
অথবা ২৪০০ শত পাউও খড় জন্মায় তাহা হইলে 

ইছার জন্য ৪০ পাউওড মাত্র নাইট্রোজেন, ২০ পাউগ্ড 
ফস্ফরিক এসিড্ এবং ২৬ পাউও্ড পটাশের আবশুক। 
অতএব দেখা যাইতেঙ্ছ এই এত গুলি শস্ত তাহাদের 
জীবন ধারণ করিবায় জন্ত কত সামান্ত উপাদান 
মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ ফরিল। 

এই স্থানে ইহাও বলিয়া রাখ! কর্তব্য যে ধু 
রানায়নিক পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই কোন তৃমির 
কষি-কাধ্যের উপযুক্তান্ুপযুক্ততা বিষয়ে নিঃসনেছ 
হওয়! যাইতে পারে না। কারণ রাসায়নিক পরীক্ষা 
দ্বার এই পধ্যস্ত নির্ণাত হইতে পারে যে মৃত্তিকাতে 
উদ্ভিদের আহাধ্য বিদ্যমান আছে কি না এবং 
থাকিলে কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে কিন্তু কষি- 

রসায়ন আজিও এতদূর উন্নত হয় নাই যে, তদ্বারা 
স্পষ্ট নির্ণাত হইয়া যাইবে- মৃত্তিকা নিহিত উদ্ভিদের 
আহাধ্য-উপাদান সকল এমতাবস্থায় বর্তমান আছে, 

কি নাযে উদ্ভিদ, তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে 

সক্ষম হয়); কাজেই কেবল রাসায়নিক পরীক্ষার 
উপর নির্ভর করিয়াই কোন কৃষি-ক্ষেত্র শশ্ত উপযোগী 
কিন! তাহা নিদ্ধারণ কর! উচিত নহে। তথাপি 
কাধ্যক্ষেত্রে যে রাসায়নিক পরীক্ষা কতকগুলি বিষয়ে 
অত্যাবশ্যকীয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ 
মৃত্তিকাতে শন্তের অনিষ্টকারক কোন উপাদান, 
মিশ্রিত থাকিলে অথবা উর ক্ষেত্রের স্চায়'ক্যাল- 



দি জি চি করাই ম্যাগনিসিয়ম 
ক্লোরাইড, সোডিয়ম সালফেট, ম্যাগনিশিয়ম 
লালফেট গ্রশ্থতি লবাক্ত দ্িনিসগুলি অতিরিক্ত 

মাত্রায় বিদ্যমান থাফিলে রাসায়নিক পরীক্ষা ছার 

তাহা নির্ণী» হইতে পারে। এতদ্বাত্তীত ভূমিতে 

শম্তের আহা্য কোন উপাদানের অভাব আছে কি 

ন1 এবং ভূমির কোন শ্বভাবজাত শ্বাতন্ত্য আছে কি 
ন। এই সকল বিষয় অবগত হইতে হইলে মৃত্তিকার 

র[সাঁয়নিক পরীক্ষা একান্ত আবশ্তক কিন্ত মৃত্তিকা- 

পরীক্ষা-কাধ্য যথাবিধি পূর্ণাঙ্গ করিতে হুইলে, 
রাসায়নিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয় 

কয়টা,ও বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। 

(৯) মৃত্তিকার প্রান্তিক উৎপত্তি। 

(২) মৃত্তিকার নিয়ন্তরের (অন্ততঃ ৪ ফুট 

পর্যস্তের ) অবস্থা | 

(৩) ইতি পুর্বে এই ভূমিতে কি শহ্ জন্মিয়া- 
ছিল এবং তাহাতে সার প্রয়োগ কয়া হইয়া থাকিলে, 

কি সার কি পরিমাণে দেওয়া হইয়াছিল। 

(৪) ইতি পূর্ব্বে এই ভূমি কি পরিমাণ উর্বর 
ছিল। ৫ 

উল্লিখিত তত্ব সকল রাসায়নিক পরীক্ষার সঙ্গে 

সঙ্গে নির্ণীত হইলে, সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, উক্ত 

ক্ষেত্রের অভাব কি কি এবং তাহার জন্তকিকি 

প্রতিকার আবশ্যক। 

ফলতঃ ভূতত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিলে মৃত্তিকা 

সব্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অতি সহজে 

পরিজ্ঞাত হওয়! যায়। সাধারণতঃ চুর্ণবহুল (০91- 
0৪85095$ ) মৃত্তিকান্তে ফস্ফরিক এমিডের অংশ 

অধিক এবং উপযুগপরি উদ্ভিদ সকল পচিয়া যে 

মৃতিকান্তর শ্জিত হইয়াছে তাহাতে নাটট্রোজেনের 
'অংশ অধিক্ক। যে সকল মৃত্তিকা! পগ্রেনাইট” এবং 
“নাইস” প্রস্তর হুইতে উৎপন্ন তাহাতে পটাঁশের 

এবং নাইট্রোজেনের অংশ কম তাহাতে নাইট্রোজেন 

ভাগ অধিক কিন্ত রি শ্রেণীর টি এ 

এসিডের অংশ অত্যন্ত অল্প। 

উল্লিখিত যাবতীয় উপাদান উত্তিদ জাতির 

আহার্য্য । অবশ্য ইহার ভিতর সকলগুলি সমন 
প্রয়োজনীয় নহে। যে গুলির প্রয়োজনীয়তা অধিক 

সেই গুলি যে মৃত্বিকাতে বিদ্যমান নাই তাহার উপর 

কিছুতেই উত্তিদ জন্মিতে পারে না। জমিতে যদি 
* উদ্ভিদের আহারোপযোগী পদার্থ বর্তমান থাকে এবং 

উদ্ভিদ যদি সেই ক্ষেত্র হইতে তাহার আহাধ্য নিয়মিত- 
রূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়) তবে সেই মৃত্িকাতে 

শশ্তোতপাদনের পক্ষে কোন ব্যাঘাৎ জন্মে না 

আর যে মৃত্তিকাতে উত্তিদ্বের আহাধ্য-উপাদানেক: 
মধ্যে একটী অথবা কোন একটীর আংশিক. অভার্ধ 
বিদ্যমান থাকে, সেই মৃত্তিকাতে শন্ত আশাহুরাপ 
অথব1 আদৌ জন্মায় না। অতএব এ স্থলে ক্ষেত্রের 
অভাব পুরণ করিয়া দিতে হয়। : 

নাইট্রোজেন, ফসফরিক এসিড, পটাশ এবং 
লাইম এই চারিটী শশ্ত-জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় * 
উপাদান। ইহার মধ্যে যেটার অথব| যে ঢুইটীর 
অথবা তিনটার অভাব থাকে, সেই সেই জাতীয় 
সার মৃত্তিকাতে মিশ্রিত করিয়। দিলে ক্ষেত্র আপনা 
আপনিই উর্বর হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ যে মৃত্তিকাতে 
ফস্ফরিক এসিড, পটাশ এবং লাইমের অংশ অধিক 
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: শহিনি লা ধিক পরিমাণে নিত করি দিতে 
হইবে। পক্ষান্তরে যে মৃত্তিকাতে ছুইটার আধিক্য 

. এবং ছুইটার অল্পতা লক্ষিত হয়, অর্থাৎ নাইট্রোজেন 
এবং পটাশের ভাগ বেশী ও ফদ্ফরিক এসিড এবং 
জাইমের অংশ কম থাকে, তাহাতে ফম্ষরিক এসিড 

ও চুখ বিশিষ্ট সার সম পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, 

দিলেই তৃমি শন্তশালিনী হইয়া উঠিবে। কোন্, 
জাতীয় সারে কি উপাদান বর্তমান আছে তাহা 
প্রবন্ধান্তরে (সার প্রকরণে ) বর্ণিত হইবে। 

উল্লিথিত প্রকারে মৃত্তিকার অবস্থা জানিবার 

জন্ত, ফ্রান্দ-দেশীয় কৃষি-বিদ্যাবিশারদ মিঃ জর্জ ভাইল 
একুটা অতি সুন্দর এবং সহজসাধ্য উপায় উত্তাবন 
ক্বরিয়াছেন। নিয়ে তাহ! বিবৃত হইল। 

প্রথমতঃ একখণ্ড ভূমি নির্বাচন করিয়! তাহাকে 
সমান ছয় ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। এই ছয় 

খণ্ড জমির মধ্যে গ্রথম খণ্ডে কোন প্রকারের সার 
প্রয়োগ করিবে নাশ দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত চারিটা 

"অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক এসিড, পটাশ এবং 

লাইম গুণবিশি সার একবারে প্রয়োগ করিতে 

হুইবে। তৃতীয় খণ্ডে কেবল মাইট্রোজেন গুণবিশিষ্ট 

নার বাতীত অন্ত তিন প্রকারের সার প্রয়োগ 

করিবে। এই নিয়মে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ট খণ্ডে, 

পর্য্যায়ক্রমে, ফম্ফরিক এসিড, পটাশ এবং লাইম 

গুগবিশিষ্ট সার ব্যতীত অপর তিন জাতীয় সার 
প্রয়োগ করিবে। 

মিঃ ভাইল এই চারিজাতীয় সারের একীকরণকে 
“পুর্ণসার” 0০000156 009100016 ) এবং উহা! 

হইতে কোন একটীর অভাব থাকিলে তাহাকে 

“অপূর্ণ সার” € 17০0270155 0080815 ) নামে 

7৭ করিয়াছেন। 

৬খ্ইক্ষণে উ্ত ছয় খণ্ড ভূমির উৎপাদিত শন্তের 
সাধকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে 

যে সমগ্র' নি কোন্ জাতীয় সারের প্রয়োজন । 
বিষয়টা বিশদ করিবার “নিমিত্ত নিয়ে একটা তালিকা 
প্রদত্ত হইল। ৫ ৃ 

সার গ্রতি একর জমিতে উৎ- 

পাদিত শন্তের পরিমাণ। 
পুর্ণসার ৩২/০ 

চুণ ব্যতীত .., ৩০,/৩ 

পটাশ ব্যতীত ২৭/০ 

ফম্ষরিক এসিড ব্যর্তীত... ২০/০ 
নাইট্রোজেন ব্যতীভ . ১৫/০ 
কোন সার প্রয়োগ ব্যতীত, ১৩/০ 

উল্লিখিত তালিকা! দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে যে, যে 
থণ্ডে পর্ণসার প্রয়োগ করা হইয়াছিল, সেই খণ্ডেই 
শশ্ত সর্বাপেক্ষা অধিক গরিমাণে জন্মিয়াছে। অতএব 

উক্ত ভূমিতে পূর্ণসার প্রয়োগ করা! আবশ্যক । 
উল্লিখিতরূপে মৃত্তিক্কা' পরীক্ষা ব্যতীত অনেক 

সময়ে কেবল মৃত্তিকার বর্ণ ও উহার বাহ্িক অবয়ব 

দেখিয়া উহা! উর্বর কি অনুর্বর1 ঠিক কর যাইতে 
পারে। যে মুত্তিকা স্বভাবতঃ কৃষ্ণাত, তাহাতে 

নাইট্রোজেন ও পটাসের ভাগ অধিক, এই প্রকার 
মৃত্তিকাতে ধান, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি ভাল জন্মে। 

যাহার রং হরিদ্রাভ তাহাতে ফসফরাস, চুণ ও অন্তান্া 

খনিজ পদার্থের অংশ বেশী, এই শ্রেণীর শৃত্তিকাতে 

আলু, সালগম ও নান! জাতীয় ফল মূল উত্তম জন্মে 

ধুর বর্ণ জমিতে বালুকার ভাগ বেশী, ইহাতে সরিষা, 
কলাই ইত্যাদি ভাল জন্মে। যে জমিতে বিবিধ: 

প্রকার আগাছা, লতা-গুলা, মটর জাতীয় শশ্ত জন্মে, 

এবং যে মাট খনন করিলে কেঁচোর গর্ত দৃষ্ট হয় 
ও মরা বিম্ুক শব্খুক ইত্যাদির খোল! দেখিতে পাওয়া 

: যাঁয় সেই জমি দ্বভাবতঃই উর্বর! ।-_শ্রীরাবেশ্বর দাস: 
গপ্, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কর্মচারী । 

দিতেও রিচ 



,&ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 
ড় ক । 

ঙ 

স্েশির স্পেস চ-১০০৪) সস্যেশশ ্ত 

বঙ্গীয় বণিক নযিতি। 
নং ১৬ টাল! বাগান লেন, কাশীপুর পোঃ অঃ কলিকাতা! । 

বঙ্গীয় বণিক সমিতি নামক একটা প্রধান সমিতি কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। অন্তান্ স্থানে ইহার 

শাখু সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। শাঘ্রই রেজেষ্টারি হইবে। 

নিয়মাবলী। 
১। উদ্দেশ্য । 

১। ব্যবসা! বাণিজ্যের এবং দেশীয় শিল্পের 

উন্নতি। 

২। সর্বসাধারণের সুলভ অর্থ সংস্থান । 

৩। ধ্মার্থ প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়াদি স্থাপন এবং 

দেশের দীন দরিদ্রদিগের উপকার । 

২। কার্য্য। 
১। নানাবিধ দ্রব্যের আড়তদারী ও চালানী 

কার্য, অর্ডারসাপ্লাই ও কণ্টাক্ারী কাধ্য। 

২। জম! জমি থরিদ বিক্রী বন্দকী কার্য । 

৩। ব্যাঙ্করী, মহাঁজনী, তেজাতরী কার্ধ্য। 

৪ অন্তান্ত নানাবিধ লাতজনক কার্য । 

৩। গঠন প্রণালী। 
১। অংশীদার, ২য় শ্রেণী সভ্য ও ১ম শ্রেণী 

সভ্য দ্বারা সমিতি গঠিত। 
২। প্রত্যেক অংশের মূল্য বাধিক ৫২ পাঁচ 

টাক। একত্র পাচ অংশ খরিদ করিলে ২য় শ্রেণী 

সভ্য এবং একত্রে পঁচিশ অংশ খরিদ করিলে ১ম 

শ্রেনী সভ্য গণ্য হইবে। 

৩। প্রত্যেক অংশীদারকে বৎসরের মধ্যে টাকা 
জম! দিতে হইবে। 

৪। সমিতির রসিদ লইয়া নির্বাহক সমিতির 

সুভ্যের নিকট:বা সমিতিতে টাক! দিতে হইবে। 

৪ | কার্য প্রণালী। 
১। সমিতির কার্ধ্য পরিচালার্৫ঘ এক বৎসরের 

জন্য এক একটা নির্বাহক সমিতি গঠিত হইবে। 
২। প্রত্যেক নির্ব্বাহক সমিতি অন্ন পাচ 

জন ১ম শ্রেণীর সত্য ও ১০ দশ জনংয় শ্রেণীর 

সভ্য ছারা গঠিত হইবে এবং আবশ্তকীয় অংশীদার * 
কর্মচারী থাকিবে। 

৩। নির্ধ্বাহক সমিতির কাধ্যকারকগণ সমিতির , 

সভ্যগণের ভোটে মনোনী হইবে। 
৪। নির্ব্বাহুক সমিতির নভ্যগণকে অবস্থানুযায়ী 

বিশ্বাসী কার্যে নিযুক্ত কর! হইবে। 
৫। প্রতি মাসে নির্বাহক সমিতি, কাধ্যের 

হিসাব সমিতিতে দাখিল করিবে । 

৫ প্রাপ্য। 

১। সমিতির কার্যের নিট "লাভের সমান এক 

এক অংশ এক এক অংশীদার পাইবে। 
২। দেওয়া অংশের টাকার বার্ধিক।শতকরা 

৬২ ছয় টাকা হিসাবে নদ পাইবে | 



ক্ষণ. কানন, ১৩১১ 
৩। ধত অংশ সংগ্রহ 2৮০০ পারিবেন শত, আবেদন করন ১৩১২ লাল বৈশাখ মানে নুতন 

কর! নগদ ২৫২ পঁচিশ টাকা . হিসাবে কমিশন কাঁধ্য আরম্ত হইবে। 
গাইবেন। ৪। যাহাদের নিকট প্রথম খণ্ড পুস্তক তিন 
81 মাসিক পত্রিকা উপহার মাসে মাসে মাস অতীত হইয়াছে সত্বর ডাকযোগে বা মেম্বারের 
 গাইবেন। নিকট ফেরত দিবেন ন1 দিলে মূল্য দিতে হইবে। 

&। কাধ্যকারক প্রথম ও খ্িতীয় শ্রেণী সভ্য সেক্রেটারী; বি, বিসমিতি। 
নিট লত্যের ১, আন করিয়! পাইবেন। টালা, কলিকাত!। 

৬। সমিতি প্রকাশিত ৩ মুল্যের ৬ খান 

ব্যবস! পুস্তক দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাপ্য। বিজ্ঞাপন | 
৭। প্রথম শ্রেণীর সভ্য ১৩ থান ব্যবসা নূতন সৃষ্টি | নৃতন সাক 

কার £/+ টাকার পুডেক পাইফেন। ১। হরিদ্বারের পানের মশলা । 
৮। যাহার! সমিতিতে খরিদ বিক্রী করিবেন।” 

অনেক দূর হইতে আমিত। 
সাধারণে কিছু কিছু কমিসন পাইবেন। এই মসলা পানে দিয়! খাইলে চুণ ব! খদির দিতে 

৯1 মধ্যে! হইতে আর্ডারদার বাটিতে মাল হইবে না। খাইতে সুস্বাদু দৌরভময় ও উপকারী 
পাঠান হুইবে। ১নং কৌটা বড় ওজন 4 সের 1০ 

১নং » ছোট *«  /, » %ৎ 

বঙ্গীয় বণিক সমিতি | ২নং ৪ বড় - * /1০ » ৩/০ 

২নং » ছোট » /1* ৯» /১৩ 
নং ১৬ টাল1 বাগান লেন, কলিকাতা! ৷ প্রত্যেক কোটায় এক এক খানি টিকিট আছে । 
৩ নং নোট গ। যত টাকার টিকিট দেখাইতে গারিবেন, টাকায় %*, 

ঙীদারগণের প্রতি । আন পুরধার পাইবেন। এক শত টাকার টিকিট 

১1 বিশেষ বিবরণ ও মেম্বার হইতে ইদ্ুক দেখাইলে ১৫২ পনর টাকা! পুরফ্ার পাইবেন। 

হইলে এক আনার টিকীট পাঠাইলে ডাকে নিয়ম. বিবি, সমিতি। ১৬ নং টাল! বাগান লেন, 

বলি পাঠান হয়। কলিকাতায় পাওয়! যায়। 

২1 এতন্্বারা সকল অংশীদারগণকে, হয় শ্রেনী বঙ্গীয় বণিক মমিতির 

ও ১ম শ্রেনী সত্যগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, 

তাহার! তাহাদের" প্রত্যেক গৃহিত অংশে সভ্যগণের নাম ধাম ও অংশের পরিমাণ । 
: | ? হত অংশের অন্ততঃ 

ৃ প্রথম শ্রেণীর সভ্য ২৪ পাঃ পোঃ দণ্ডীরহাট 
তিন পঞ্চমাংশ টাক! চৈত্র মাসের মধ্যে সমিতিতে নিও 1ঃ দণ্ডারহ 

_ আম! দিবে। . অন্তথায় সর্মিতির অংশীদার থাক্ষিবেন  ৮২। প্রণরৃষ্ণ দাস ২৫২ 
কি না পত্র দ্বার! গানাইবেন। . ৰ .৮৩। রাজকুমার দত্ত ২৫৭ 
. ১৩1 খাহার! সমিতি কাধ্য করিতে ইছুক সত্বর ৮৩। রাম বেহার গাল ২৪৭ 



 হ১প সংখ্যা কিষক। 
ভিরিিওশ্থি ৬ পথে ক প্রস্থ পর স্বস 

৮৪ রামু নন্দী ২৫২.  সাঙ্কেতিক--পাঃ-্পাটনাঞ। দিঃলদিশি, বিঃ. 

:৮৫। কেদার নাথ হারা ২৫২ বিলাতী, মঃ-মণ, সেঃ০সের, ডঃস্ডজন। শঃ- 
৮৬। মতিলাল দত্ত ২৫৯ শত। 
৮৭। প্রাণরুষ্ দাস ২৫২ ১ ধান্ত 

6 এহিনারিতে ী মোর্টা ১॥০, মাঝারী ১//০, সরু ১৭৮৯, খএর 
৮৯। যছুনাথ নাগ ২৫২ ১৮০ | 
৯*। কুঞ্জ বেহারি দত্ত ২৫২. দাগে সৃতি 
৯১। তেলানাথ হার ২৫২ 

৯২। হৃদয়কষ্ণ রাহা ২৫২ & বালাম ৩4০, পাটনাই ৩৬ মোটা ২*। 
৯৩। রজনীকান্ত দাহ ২৫২৬ ৩। দাঁউল7-. | 

৯৪। কালিচরণ দীহা ২৫১ পোণামুগ ৪।*, হালিমুগ ২৭০) কৃষ্ুগ, ২৪০) 
১৫। তারিন সর ২৭২ মাম কলাই ৩২, পাঃ ছোল! ২৮, দিঃ ছোলা ২৮০, 
৯৬। শ্রীরাম চন নন্দী ২৫২ বড় মটর সাদা ২৪০, ছোট. মটর ১৮/, মুন্থুরী ৩২, 
৯৭1 কৈলাশচন্্র নদী ২৫২ খ্তী মুহুরী ৩/*, অরহর পাঃ ২1০, খেসারী ২%, । 
৯৮। যছুনাথ নন্দী ই র ৃ 
৯৯। বাবুরাম দত্ত ২৫৭. 

১০০। হরিনাথ নন্দী ১০০২ সরিষা কলের ৯০, গছের ১২২, নারিকেল 
১৯০১। পঞ্চানন নন্দী ২৫২ কোচিন ১৫১ কলম্বো ১৪-১ রেড়ী ৯) তিল ১৫৩. 
১০২1 ভরতচন্ত্র নন্দী ২৫২ বাদাম ২৩৯, কেরোমিন (ক) ৩৮০১ (খ) ৩%/০, 

১০৩। সর্বেশ্বর সাহা! ২৫২ (গ) ২৪০ । রারারারা 
১০৪। প্রিনাথ দাষ ২৫২ ৫। শিভারপুল ২৮৫, হার্থ ২১০ সৈদ্ধব ৩/০। + 
১০৫। জজ্তেশ্বর নন্দী ১০০২ | তৈলজ). 
১৬৬। প্রবোধচন্ত্র ঘোষ ৫ সরিষা শ্বেতী ৪২, রাই ৪%/০) কাজল! ৪-, তিল 

১০৭ কিনুনাথপ্দত্ ২৫২ কৃষ্ণ 81০, ফঁপ্রী ৩4০, তিমি ও|*।. 
১০৮। দিনবন্ধু আশ, পোঁঃ বনিরহাট, হরিশপূর ২৫২ ৭| গম টি ৃ্ 

ও হলি ২৯ (৯) ছধে ২৮০১ (২) ২৪৯, ৩) জামাণি 
২//০ (৪8) কানপুরে ২৪৮০১ ৫) যব দিঃ ২২, 

সাধারণ আবশ্মুকীয় ড্রবাদি গাঃখ*। ৮। মস্ল! )_-. | | 
বাজার দর । জিরে ১৩।০, কালপিন ১৬1৮০, সাহা ৪৪, 

( বঙ্গীয় বণিক সমিতি হইতে প্রকাশিত।) মরিচ, সামকালা ২৩০, কালাদানা ২৫/০, সাঁহ! 
ফান্তন ১৩১১ সাল। | ৫৪-, রাধুনী পাঃ ৮২ দিঃ ৭২ জইন পাঃ ৫1০, 

 প্রেত্যেক জিনিষের ২ নং দর ঘেওয়া হইল দিঃ ৮২ মৌরী পাঃ ৬৮১, দিঃ ৫ জয়না.৫২, রেঙ্গন 
১নং ও ৩ নং /* বেশী কম বুঝিয়া লইবেন। ১১৯, হরিদ্রা পাঃ ৫1* ছিঃ 8৮৯) স্েক্সপত্র ৪২, খদির 
দৈনিক দর রিপ্লাই কার্ড লিখিলে জানান হয়।).. '১মং ১৬1 ১1* নং ১৫1৯, জনকপুর ২৬২, বড় 



এলাচ ৩৬২, ছোট এলাচ রাবিন ১১০২, গোলদান! 
১৪*-১, দারুচিনী ২৩২ লবঙ্গ ৩১, কপূর সানি 
4১ সেঃ ৩1০, ভুরি ৩4০, হরিতকী ৩৬ জাঙ্গী ৬২। 
২৭ গজ থাণ কাপড়।-- | 

রেলীর সাট সাদা ধুতি ।--. 
| ১। ৪৯ শাদ! থান ৪1০ 

২1 ১৯৪ নং 8০ 

৩। ২২২২ থান ৪/০ 

৪1 ৮০০৮ থান ২৪০ 

৫। ৪৯ ধুতি নং ২০ 
৬। ১৪৯ নং ২৮১৩ 

| শাঁচমা ১৭৪৪ নঃ ১৮৮০ 

৮। ৪৩৫৫ নং ১১০ 
৯ নং ১৪৪২ তিন মেল লাটীম ধুতি ১/%* 
১০। ৮৪ নং গ্রেন ধুতি ১//০ 
১১। ৫৫৬৩ নং মউর মারকার ১%০ 
১২। ৪২ ঘাড়ী মারক! ১।%০ 
১৩। ১৮৪ নং ৪৪. ১%৯ -.. 

৫ গজ ধুতি |, *. 
১। ৫ নং ২৩ৎ |] 
২। 81 নং ২৮০ ৭. 

১০ হাঁত সাটা রেলীর সাঁট ও মোটা থান 
৯৫১ নং পাছা ৪৪ ১৮৩/০ 
৮৪ নং » ১৮৮১ ৩ 

লাটাম ৫ ১/৩/১০৩ 

লাটাম পাছা ১৫০ 
৯ গজ ধুতি। 

১। রেলীর শাট-_ 
৬১৯ নং ইঞ্ধী পাঁড় ১/৮১০ 
থেলো ১1০) ১৮০ 

২। লাটীম্ তাল! ১1/০ 
৯ গজ শাড়ী। 

১1 ৫১৯॥ নং তিঃ ১1৮০ 

_ "ধুতির নিস্তা। অর্থাৎ ৫৬/৭৮।৯ গজী 
.. ৯ রেলীর শাট ১৬ ৮৮০১ ৮/০ ৭ 
১৭8২৫ নও ৪৮০ 

২। মোট! শাট 
টেকা ৮/০, ৪০১8৮ :১ 

১। রেলীর শাট ১৬৯ নং গাছা 7. 
১/০১ 8১ ৪৮ 
মোটা শাট-- 

০০১ %/০, ॥ 
খোরে। 8৮০১ ১1%০১ ১12. 

গজী কাগ মারক! ২1৮১০ 
২/৩) ১৮৮০১ ১৮০ 

৭৭১ নং গলী মাট! থান ৩৮০ 
৪৮০ নং 5 রি ২৪০ 

৬১৯ নং ্ ৩1৬৩ 

মোট। কাপড়ের দর ক্রমে ক্রমে বেশী হইতেছে। 

বরফ প্রস্ততের কলের মূল্য এগার শত টাকার 

কম নাই। 
৯। পাট ;-_- 

সেরাজগঞ্জে ৮1০, দেশী ৭৪০, দেওড়া ৬/০। 
১০। খত ১স্" 

কানেস্তার৷ ৩৪২, মটকী ৩৯২, গাওয়া! ৬০২, 
চন্দরকোন। ৪৮7০ । 

১১। চিনি; 

ইচ্ষু ১১২, দিঃ ৮২, মারিচ ১০২, গ্রেহেম ৯4%০, 

বাটা চিনি ৯২, কাশীপুরে দোবর1-১০। 
১২। ময়দা )-- 

কলের ৪৮০, জাতার 81৮ । 

আটা ;-- 

কলের ৪1১/, জাতার ৪৮০ । 

১৪। শুজী)-- ' 
কলের ৫॥০, জাতার ৫॥০। 

১৫। মিছরী )-- 
কাশীপুর ১১২, ধিমে ১০১ চালন লাল ১০|০। 

১৬। মধু) 
সাধারণ মধু -. 

১৭। গুড় 

ইক্ষু ৬২, খেজুরে ৩০ চিটে দিঃ ২৯ “চিটে 
কলের ২৯। . 

৯৩। 





রি ধীর ধাবতীর সংবাই, সরকারী কষিক্ষেত্র 
মু ছে বিবরণী, ফল ফল হাদি উৎপাদনের উত্ক 
বং, অভিনব প্রণাশী প্রভৃতি, কষিকর্খরত ব্যক্তি 
বার অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় যথারীতি প্রকাশিত হয়। 
ক্ষ ।-_কৃষি, সাহিত্য, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক, 

পত্র।.. |. রঃ ৬ 
অতি সুন্দর কাগজে, হনদর প্রণালীতে “্কুষক” পত্র 

প্রকাশিত হুইতেছে। কৃষকের জানিৰার অনেক 
কথাই ইহাতে আছে। -বঙ্গবাঁসী। 

. এ 75%48, ড/1)11 12)15800] 0% 0১৩. 028 ০৫ 0) 2217805 2150 01১01 ০৮৩: 
00195 

21723 ৪ : 88191778 (0057) 17700 361515060 17756170905 280 17- | ৮০1৬178 ০৪1৪5 065708)0 01:61712169105, ডা | :008616115 15850 0 1,0151778 00901010085 196018 :3০8178 50295 967৮105 6০0 (1১6 ০ 2৩৮৩7০৫ ০6173018০- 806085 88150010515 1 15 ৮৪] | 10785 01 11185 এাি০ে০ি £67207, ্ 
, ১৮০ 256 115 ০০৯৯৯51০2 ০ টি চিএ, ৪ 
6707 85128511 .11552218 20715 05213 5101) চা (01003 21016 20015 ৮/511 00108101507 
28228 £2/7077, 

নার! সার! সার! 
গুয়ানো। | 

এন সার। অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে ্হ্ ॥ ফুল, ফল, সবজীর চাষে ব্যবন্থত হয়। প্রত্যক্ষ ফল্পরদ ॥ অনেক প্রশংসা! পত্র আছে । ছোট টিন হার মাশুল 1৮০, বড় টিন মায় মাশুল ১০ আন!। 
“আহারের প্রপানী টিন সহ পাইবেন। 

হাড়ের গু' ড়া 
ৃ রঃ অত্যন্ত মিহি গুঁড়া ) | শি রর নারি ্িতিদণ ০২), দণ ১৭1 দশের ১২। টে 1 1. পচকি ও. নি তন। রি 

স্প এট বে নুর সাময়িক 

পাঁচ 

- বহার এক্ষণে | ইাজ্গনার গাডেনিং 
রা মে্বরশ্রেণীভূক্ত হইবেন বা ছে, 
ভীহারা নিয়লিখিত বীজগুলি পাইবেন । 8 

 সভারেণ মেশ্বর হইলে গ্রীক্নকালে বপনোপবোগী 
দেশী সবজীবীজ ২৪ রকম .. ২০ : 

* ফুলেরবীজ ২৪৩ ২1০. 
শীতের বিলাতী সবজীবীজ আমেরিকার | টিনে মোড়াই কযা ২৪ রকম ১ বাক্স ৫॥০ শীতের বিল্ঠৃতী সটন কিবা ল্যা্ডেথের 

ফুলের বীজ ১ বাক্স 81০ শীতের দেশী;সবজীবীজজ. ২৪ রকম ২০ ডাকমাশুল ইত্যাদি ১০ 
৮১৮৭ 

সাধারণ মেশ্বর জলে__ | 
গ্রীষ্ম র্বাকালের বপনোপযোগী 

দেশী সবজী ২৪ রকম ২1০ 
» ফুলেরধীজ ১৭ , ১%০ শ্বীতকালের ক্ীনোপযোগী আমেরিকার | মোড়াই করা এক্বাক্স ২৪. রকম বিলাতী ূ সবজী বীজ 

৫11০ বিলাতী ফুল বীজ৮ প্যাকেট : ১০৩ 
দেশী সবজী কীজ.১৮ রকম ১৮৪ ডাকমাশুল টনি | “ ॥* 

৯] ২২ 
এতদ্থাতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র “কষক” প্রতি মাসে « এক কপি করিয়া! পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে রঃ স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ৫২ পর্য্যন্ত টাকায় +* এবং ৫২ অধিক হইলে শতকরা! রি ছিঃ রঃ পাইবেন।, 
স্পেশ্তাল মেম্বর ঃ--কুষকের গ্রাহকগণ এসো... | 

সিয়েসনের ম্পেশ্তাল মেম্বর। তাহারাও রী গাছাদি, রঃ রর খরিদ করিলে উচ্চহারে কম্গিশন পাইবেন |. 
সভারেণ মেম্বরকে বার্ষিক এক সভারেণ বা ১৪৭ 

টাকা, সাধারণ মেন্বরকে বার্ষিক ৯০৭, ও. শেশ্যাল, | মেখরগণকে কষকের বার্ষিক মূল্য ২« দিতে হয় ।' 



কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পর্র। 

চৈত্র, ১৩১১ সাল। ১২শ অংখ্যা | 

ক্ধক 
পত্রের নিয়মাবলী। 

১। “কৃষকে”্র অগ্রিম বাধিক মূল্য ২২। প্রতি 
সংখ্যার নগদ মূল্য ৩: তিন আন! মাত্র । 

২। সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে এক 
খ্যা কষক প্রেরিত হইবে। 

গ। আদেশ পাইলে, পরবর্তী সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে 
পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। 

পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। 

চ17২117 4৯. 
গলি 01, 109০91৮025৮ 0 358 047 

০895০119007 91779506-581091)615 ৮1012 
110051550, 
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[ 00101001715, 2. 
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13801017826 1২5, ৮, 
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, বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য | 

তুষারপাতে অনিষ্ট ।-_এবৎসরের প্রবল শীত ও 

তুষার-বর্ষণে রঙ্গপুরের অধিকাংশ স্থানের ছর্ববল গর 
বাছুর প্রীণত্যাগ করিয়াছে। কৃষকের প্রদান 
সম্বল তামাকের ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে। আলু বেগুণ 
লাউ কুমড়ার গাছ মরিয়া যাওয়াতে তরি-ত্তরকারীর 

অত্যন্ত অভাব হইয়! পড়িয়াছে। রঙ্গপুর দিক্প্রকাঁশ । 
৬ (0 সস 

সচরাঁচর কৃষকের! রাব ছুই প্রকারে প্রস্তত 
করিয়! থাকে । এক গোময় দ্বার! দ্বিতীয় আসন 

গাছের (00100179115 60021076058) শাখ। প্রশাখ। 

হার! । মিঃ ওজেন, কষকের! কি প্রকারে এবং 

কি উপাদানে রাব প্রস্তুত করে তাহার একটা 

তালিক৷ দিয়াছেন। 

গোময় রাৰ 

১মসম্তর গোময় 

২য় «& মোটা ঘাষ 

৩য় *« নাগ্রিখড়বা অন্ত 

কোন মোট! খড় ,8৪ 

( ভূমির উপরস্থিভ " 

চাল! মাটী ১৮০ ৪ 

এবং যন্ত্রে রক্ষিত 

| গোয়ালের নার ১৩৫ '% 

৮ একর পরিমিত জমির জন্ট 
,৭৮৫ পাড়ও 

১২৮ » 



এ শ্মি সি্িত কত তি পান ছা 

আনন রাব--জগির পরিমাণ ৮ একর 

১মস্তর আনন গাছের শাখ! 

প্রশাখা ৬৮০ পাঃ 

২য় » মোট! ঘাস ২৭৭ ৪ 

৩য় * মাগ্সি খড় ৮৮) 

£ চালা মাটী ৩৬০ ১ 

৪র্থ » । এবং রক্ষিত গোয়াল 
সার ২৭০ % ? 

এই রূপে স্তরে স্তরে উপাদান গুলি সাজাইয়! 
'গ্রি সংযোগ করিতে হয়। এই গুলি পুড়িয়া 

'ছন্্সাৎ হইলে তাহার উপর বীজ বপন করিতে হয়। 

ঘে সকল প্রদেশে অধিক বারিপাত হয় ৫পখানে 

এই রাব সার প্রয়োগ করার বিধি আছে। 

পি (0 - 

পুষা কলেজ ।__গত ১লা৷ এপ্রিল শনিবার সায়ান্ছে 
বড় লাট বাহাদুর পুষার কৃষি কলেছের ভিত্তি স্থাগন 
করিলেন। মহামতি এমেরিকাবাসী ফিপস সাহেনই 
এপকৃত পক্ষে এই কলেঙ্ধ গ্বাপনের প্রধান প্রবর্তক 

'াঁহার নিকট হইতে প্রায় ৩০,০** পাউওড অর্থাৎ 

৪৫০০০০ টাকা অর্থ সাহায্য পাইয়। গভর্ণমেন্ট এই 

রূপ কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনে প্রণোদিত হম। দেই 

কলেছের ভিত্তি এক্ষণে স্থাপিত হইল। 

জিল ইবিটসন সাহেব একটা সুদীর্ঘ বন্ত-তা করিয়া 
কলেজ স্থাপনের উদ্দেষ্তা বিশদরূপে বুঝাইয়! দেন। 

জয়ং বড়লাট বলিয়াছেন যে তিনি ৫০ বত্সর পরে 

আবার ভারতে ফিরিয়! আসেন তখন এই কৃষি 

বিদ্যালয়ের দ্বারা দেশের যে কতদূর হিতসাধন হইরাছে 
: দেখিয়া বিস্মিত 'হইবেন। ছোট লাট বাহাদুরও 
উত্ত: দিবস তথায় উপস্থিত ছিলেন। কলেজের 

গৃহ নিম্মাণাদি.কলে ১৬: লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। 
ইহার মধ্যে এক্র যন্ত্রাগার স্থাপনেই ৬ লক্ষ টাক। 
খরচ পড়িবে। যন্ত্রাগারের সাজসরঞ্রম হিসাবে দেড় 
লক্ষ টাকা খরচ হইবে স্থির হইয়াছে । ভরসা করি 

পুবা কলেনে স্থৃবিজ্ঞ বিজ্ঞানবিদ শিক্ষকগণ অধ্যাপন' 

সার ডেন্-. 

কাধ্যে নিযুক্ত হইবেন এবং এদেশীয় দেশ হিতপাধনে 

কৃতসন্বল্প ছাত্রগণ তথায় অধ্যয়ন করিয়া! দেশ হিতকর 
কষিকাধ্যে ব্যাপৃত হইবেন | 

রি 

পাঁটে ছল দেওয়া নিবারণের আইন ।--পাঁটে 

জল মিশাইয়! গলনে ভারি করা হইয়া থাকে এই 

অনুযোগ অনেকের মুখেই শুনা গিয়া থাকে | কতক: 

গুলি সাহেব বণিকের- প্ররোচনায় সম্প্রতি এই সন্বন্ধে 

অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি ফিমিট 
নিয়োগ করেন। বোর্ড অব সায়েন্টিফিক আডভাইস্ 
নামক গবরমেন্টের একটি বিভাগ আছে। এই 

বিভাগের উপর অন্ুনদ্ধানের কাধ্য অর্পিত হয়। 

তাঁহাদের রিপোর্টে গ্রকাশ ঘে পাটে জল প্রয়োগ 
করার প্রথা স্থানে স্থানে থাকিলে৪ উহ! দেশব্যাপী 
মহে এবং এই প্রথা এখনও পর্যন্ত এরূপ অনিষ্টকারী 
হইয়া উঠে নাই যাচাতে উ£] নিবারণ করার জন্য 
'আইন আবগ্তক হইছে পারে। বোর্ডের এই রূপ 
পরামশ সন্বে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে গবণমেন্ট 
এই প্রথ| নিবারণে|দেগ্তে আইন পাদ করিতে 
উদ্যোগী হইয়াছেন। দেশীর প্রধান প্রধান দৈনিক 
এবং সাপ্াহিক পত্র সমূহে এই আইন পাস হঈলে 

পাট ব্যধগায় এবং পাট ব্যবসাম়ীগণের ঘে কতদূর 
ক্ষতি হইবে তাহ। বিশেষ ন্গে সমালোচিত হইয়াছে । 

এ স্থলে তৎদমুদয়ের পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন। 
ফলতঃ আমাদের ধারণা যে এরূপ আইন পান 

করিবার কোন আবশ্যক নাই। স্থানে স্থানে ঢুই 
একটি ব্যবগাদার পটে জল মিশাইয়। থাকে বলিয়া 
বে সমস্ত পাট ব্যবলায়ীগণকে দোষী করিরা আইনের 
আমলে জানা নমিচীন নহে । এতদিন এ সম্বন্ধে 
আইন হইলে তাহা কার্ধো পরিণত করিবার ভার অবশ্ঠ 

প্রুলিশের হাতে পড়িবে । পুলিশের ব্যবহার অবস্থা 

সকলেই জ্ঞাত আঁছেন। পুলিশের হাতে এই কাধ্য 

অপিত হইলে পাট ব্যবসায়ের যে কত অনিষ্ট হইবে 
তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পাঁরেন। 
আশা! করি এই মমস্ত ভাবী অনিষ্ট এবং অত্যাচার 



মি ধগড, ১২শ সং ধ্যা । 

নিবেন! করিয়া গবর্ণমেন্ট রা কাগ্যে অগ্রসর 
হইবেন না। 

বানা 

খনিতত্ব বিদ্যা শিক্ষার আুযোগ ।-সকলেই 
গুনিয়] স্থুখী হইবেন ধে গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি এদেশ 

ছাত্রকে খানতত্ধ বিদা ও অন্ত শিপাপণি শিক্ষা দিণার 
ভান্য কয়েকটা বৃত্তি নিদ্ধীরিত করিতেছেন ।। শিক্ষা্থী- 

দিগকে বাঁংসরিক ১৫০ পাউও বৃন্তি দেওয়া হটবে, 
ও তাহাদের বিদেশ গমনের জন্ত পাথেয় ও তত ভখাকার' 

বিযালয়ে অধ্যয়নের জন্ত বেতনাঁদি দেওয়া হইবে। 
ছাত্রের সাধারণতঃ ২ ছুই বৎসর ধৃর্তি পাইবেন । 
কিন্ত গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে সময়ের নৃনাধিক্য 
ফরিতে পারেন। কেনল মাত্র খনিতন্্রবদা বা 

এর্দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকুল কোন গ্রকার শিল্প 
বিদ্যা শিখাইবার জন্ত এই বুর্তি দেওয়া! হইবে লং 

এই জন্ত এদেশী ছাত্র নির্ধাচম করিয়া প্রেটব্রিটনে 

ব1! ইউরোপের অন্তত্র বা এমেরিকাতে পাঠান হইবে। 

বে সকল ছাত্র নির্বাচিত হইবে তাহারা সচ্চরিত্র 

হগয়া আবগ্ঠক তাহাদের ইংরা্ি ভাষায় ও থে 

দেশে যাইবে তত্রস্থ স্থানের ভাষা জ্ঞান থাকা একাস্ত 

আবশ্তক। এ নকল ছাত্র বুদ্ধিমান হওয়1! আবশ্তক 

এবং বে শিল্প শিক্ষার জন্তঠ তাহারা যাইছেছে তাহা 

শিক্ষাথ তাহাদেক আক্তরিক আগ্রহ থাকা আবম্তক | 
এই সমস্ত গুণ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দেখিয়া 

স্থির কর! কঠিন । যে প্রদেশ হইতে ভাহারা যাইতেছে 
তথায় তাহাদিগকে এই রকমের পুর্ব শিক্ষা প্রদান 

করা বর্ভব্য। ছাত্রগণের সবল ও সুস্থ দেহ হওয়া 

আবগ্তক | শিক্ষার্থীদিগকে এই নমস্তের জন্ত স্থানীয় 

গণ্য নান্ত লোকের সার্টফিকেট লওয়। আবশ্তক । 
ছাত্রদিগের বয়মের কম বেশীতে তাহাদের বিদেশ 
প্রেরণের পক্ষে কোন বাধা ঘটিবে না কিপ্ক গভর্ণমেন্ট 

ইচ্ছা করিলে সময়ে সময়ে বয়ম নির্ধারিত করিয়া 

দিতে পারেন। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ছাত্রবুন্দ 
সরকারি বা বেসরকারি কোন চাকুরি করিতে বাধ্য 
থাঁকিব্রে না। বিলাত হইতেই তাহার ক্ষমতা ও 

ইচ্ছা বুবিয়া ছাত্রগণকে ততুপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত 

কষক | দি. ৩4 

হইবার পরামর্শ দেওয়া হইবে। গভর্ণমেন্ট উপধুক্ত 
মনে করিলে তাগারদিগকে শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষক 

রূপে নিযুন্ত করিতে চাহিতে পারেন। আপাততঃ 
খনি তববিদা। শিক্ষার জন্ত বঙ্গ দেশীর ছাজ্গণের 

আবেদন করা হইবে। শিক্ষন বিভাগে 

ডিরেষ্র আগামী ১ল! মে মাসের মধো এই সমস্থ 

আবেদন লইবেন | আবেদনে ছাত্রগণ কি পিদ। 

শিক্ষা করিতে চান তাহার উল্লেখ করিতে পারেন । 

5154 

প্রাদেশিক ক₹ষি সংবাদ । 

১৯০৪--%৫ সাল্ন 
€7- 

ধাঁনের মাঁবাদদ।.- বিগত 

বিবরণীতে প্রকাশ মে, ৩৭০৯ মিলিয়ন একাত্র 

পরিশিত জমিতে ধান্তের আবাদ হইয়াছিল ভাত 

১৯০৩--০৪ সাল অপেক্ষা শতকরা ৮ ভাগ অব 

জমিতে আবাদ হইয়াছে । মোটেব উপর ৩৩২ 

মিলিষন হন্দর ধান্ত উৎপন্ন হইয়াছে । একার প্রতি 

॥%» বার আনা এক্ম পানা জন্িয়াছে। ত্ুঙ্গাদেশে 
৬৯ মিপিরন একার জমিতে আবাদ হইর়াছে। এখানে 
ফলনের হার পনর আন! দাড়াইয়াছে। 

০47 

লের জানুয়াগী মাস পধ্যস্থ লঙ্গ-* 
দেশ হহতে ২৪১১৮৬,২০৭ হ্নার, বঙ্গদেশ হইতে 

৫,৮২৮,৭২১ হন্দর, গাশঙ্্াজ, নোন্বাই এবং সিন্ুদেশ 

হইতে ৩,১৮৯,১৮৪ হন্দর, মোটের উপর ৪৫)৩৩, 

১১২ হন্দগ ধান্ত ও চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে । 
এতদ্্যতীত এক ত্রহ্মদেশ হইতেই এই দশ হান 

৪,০৯৭,১৬০ হুর ধান্ত ও চাউল রগাঁনি হইতে * 
দেখ! গিয়াছে। 

১১৪০ 3---০৫ সা 

2 

তুলার আবাঁদ।-_ বোম্বাই অঞ্চলে গ্রচুর পরিমাণে 

বৃষ্টি না হওয়ায় ৪ প্রচণ্ড শাত পড়ায় এবারে তুলার 
আবাদ ভাল হয় নাই। তদ্ৃপত্রি আবার কীটা!দর 
উপদ্রবে উক্ত অঞ্চলে অনেক ফসল নষ্ট হইয়াছে। 
স্থতরাং এখানে ছয় আনার অর্ধক ফসল হইয়াছে 



২৬৯ 

আবাদের অবস্থা এতদঞ্চল অপেক্ষা অনেক ভাল। 

তথাপি বিগত বৎসরের সহিত তুলনায় থারপ হইয়াছে 
বলিতে হইবে। মান্দ্রাজেও অনাবৃষ্টিতে তুলার 
আবাদ নষ্ট হইয়াছে। শতকরা | চারি আনা 
ফলনও জন্মায় নাই। অন্ঠত্র তুলার আবাদের অবস্থা 

ভালই ছিল। বিশেষতঃ রাজপুতানায় ফসল উত্তম 
হুইয়াছিল। সর্বসমেত ১৯ মিলিয়ান একার পরিমিত 
জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছে বলিয়৷ অনুমান কর! 
যায়। এবং ৩২ মিলিয়ন গাইট তুলা উৎপর হইয়াছে 
বলিয়! স্থিরীকৃত হুইয়াছে। 

বিগত ১৯০৪ সালে এপ্রেল হইতে ডিসম্বর মাস 
পর্য্যন্ত ৩,৬১৫,০৪৬ হন্দর তুল! বিদেশে রগানি হুই- 
য়াছে। বিগত বর্ষে উক্ত সময়ের মধ্যে ৪,৯৪১,৩৭৬' 
হন্দর তুল! রপ্তানি হইয়াছিল। এবৎসর সেপ্টেম্বর 
মাসে টাকায় গ্রায় /১॥ সের অক্টোবর মাসে প্রায় 
/১।%০ সের নবেম্বর মাসে /১।%* সের ও ডিসেম্বর 

মাসে প্রায় /২ সের তুল! বিক্রয় হইয়াছে। 
শপ ০০ 

* ইক্ষু চাষ আবাদ্দ।--এবংসর মোটের উপর 
২,২৮০*০০ একার জমিতে ইক্ষুর আবাদ হুইয়াছে। 
জন্তান্ত স্থান অপেক্ষা যুক্তপ্রদেশে ইক্ষু অধিক 
পরিমাণে জন্গিযা থাকে । এবৎসর এখানকার 

আবহাওয়া ইক্ষু চাষের বিশেষ অনুকূল ছিল। 

বঙ্গদেশে অনেক স্থানে ইক্ষুর আবাদ অনাবৃষ্টিতে নষ্ট 
হইয়াছে । যাহা হউক মোটের উপর দেখা যায় যে, 
শতকরা ১৬ তাগ অধিক ইন্ষু জন্মিয়াছে এবং উৎপন্ন 
ফসলের পরিমাণ ২১৬৬০০০ টন। ইহার মধ্যে 
যুক্ত প্রদেশে ১৮৩৪০০, বঙদেশে ৬৩১,৪০০, পাঞ্জাবে 

২৩৮৬** মান্দ্রাজে ৯*০০* উত্তরপশ্চিম সীমান্তে 

২২,৬৯০ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়! অনুমান 

কর! ষায়। 
ওম) 

উত্তর শিলৎ' রুঁষি পরীক্ষা ক্ষেত্র । 
| খাসিয়া পর্বতে ১৯০৩ হইতে ১৯৩৪ জুন পর্যন্ত 

ছুই বার আলুর চাষ দেওয়া হ্। তাহার ফলাফলের 

ছুই বৎসরের বিবরণ পৃথক পৃথক দিতেছি । 

১৯০৩ সালের বিবরণ :-_একাদশ প্রকার বীঞ্জ 

আলু প্রায় ২ একর জমিতে ফেব্রুয়ারীর শেষ হইতে 

মার্চ পধ্যন্ত চাষ কর! হয়। প্রথমে সুন্দর চার! 

হইয়াছিল কিন্তু এপ্রেল ও মে এই ছ্ই মাস বৃষ্টি ন্ 

হওয়ায় অনিষ্ট ঘটে। পুনশ্চ মে মাসের শেষে ও 

জুনের প্রথমাংশে এত অধিক বৃষ্টি হয় যে অনেক 
চার! পচিয় যায়। যাই হউক ফল নিতান্ত মন্দ হয় 
নাই। ছুই একর জমিতে একর প্রতি ৮** ঝুড়ি 

হিসাবে গোময় সার ও একর প্রতি ২/* মণ হিসাবে 
খৈল "সার দেওয়া হইঁয়াছিল। যে জমিতে কেবল 

গোময় সার দেওয়! হয় তাহাতে আলু ভাল জল্গে 

নাই, একর প্রতি ৪৭০ হিসাবে আলু জন্মিয়াছিল 

কিন্ত যে জমিতে ২০/০ হিসাবে খৈল দেওয়! হইয়াছিল 
তাহাতে প্রচুর শশ্ত জন্মে। ২*/০ খইলের দাম 

৫০২ পঞ্চাশ টাক1। কিন্তু ২০/* মণ খইল সার 
দেওয়া! উহাতে ৬০॥০ মণ অধিক আলু জন্মিয়াছিল 

উহার মূল্য আন্দাজ ৮০২ টাঁকা। অতএব দেখ! 

যাইতেছে যে খইল সারের আলুর«* ফলন বাড়ে ও 

গ্রয়োগে বিশেষ ব্যয় বাহুল্য নাই। 
১৯০৪ সালের বিবরণ £--এবতসর এক একরের 

কিছু অধিক জমিতে ১২ প্রকার আলুর চাষ দেওয়! 

হয়। এতত্তিন্ন নিউ সাউথ ওয়েলন্ হইতে আনীত 
৬ প্রকার নূতন আলু অল্প জমির উপর পৃথক ভাবে 
চাষ দেওয়া হয়। এক একর পরিমিত জমিতে পৃথক 

ভাবে ছুই স্থানে আবাদ কর! হয়। প্রথম ভাগ 
শিলা বৃষ্টিতে নষ্ট হইয় যায়, দ্বিতীর অর্ধ একরে 

বেশ ফসল হইয়াছে। গড়ে একর প্রতি ২২১/৪ 

মণ হিসাবে আলু উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব বর 

এত অধিক ফসল হয় নাই। এ বৎসরে 'ফসলের 

এত আধিক্য, খইলের সার প্রয়োগই প্রধান 



£ম খণ্ড, ১২শা সংখ্যা । 

কারণ। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা! দ্বারা বেশ সপ্রমাণ 

হইয়াছে যে আলুর চাষে খইল সার উৎকৃষ্ট । সর্বব- 

সমেত ২১৩।* টাক খরচ পড়িয়। থাকে আর বিক্রন্ত 

হয় ২৭১০ টাকায় স্তরাং মোট ৫৭ টাকা লাভ 

থাকে। 

যে কয় প্রকার আলুর চাষ দেওয়। হয় তন্মধ্যে 

এই কয় প্রকারই ভাল ফসল দিয়াছিল যখ1--আলি, 

রিঞ্েপ্ট, ট্যায়ম্ফ, হার্বিন্জার, ম্যাগনাম বোনাম, 

এবং ফ্।ওয়ার বেল। কিন্তু দেখ! গিয়াছিল যে 

পাটনাই আলুতে কোন রোগ আক্রমণ করে ন! 

স্থতরাং সে হিসাবে ইহ! সর্বো রুষ্ট । 

ভূট্রা--এবৎসরের ভুটা চাষের বিশেষ উল্লেখ 

যোগ্য কিছুই নাই । গত্ত বৎসর ২৪* একর জমিতে 

চাষ দেওয়া হয়, তাহা হইতে ২২ মণ বীজ, ৪৩৩ 

বোঝা খড় পাওয়া যায়। 

ঘাস--চার শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া গে! মহিষাদির 

খাদ্যোপষোগী ঘাসের চাষ দেওয়া! হয়। প্রথম 

দুই অংশ নীচু জমিতে চাষ দেওয়া হইয়াছিল 
দ্বিতীয় দুই অংশ উচু জমতে চাষ দেওয়া হুয়। 

মোট ৭০০ বোঝ! ঘাস পা€য়া যায় এবং তন্মধ্যে শীতে 

৬০০ বোঝা! ঠিক ব্যবহার উপযোগী ছিল ও নষ্ট হয় 

নাই। প্রতি বোঝার ওজন ৩।* মণ হইবে। 

মোট খরচ পড়িয়াগিল ১৩৯২ অতএব দেখা 
যাইতেছে যে ৬১৫ হিসাবে মণ পড়িয়াছে। 

আমরা পরীক্ষা! ক্ষেত্রের ফলের বাগানের একটু 

সংক্ষিত্ত বিবরণ দিয়! এবারকার মতন এপ্রবন্ধ শেষ 

কারয়! পীচ, কুল্ প্রস্থতি গাছেরও কতক গুলি কলম্ 

এবংসর করা হুয়। বাগানে ছুইটি পুরাতন আম 

গাছ ও স্পেন দেশীয় বাদাম বুক্ষ আছে। এতদিন 

অধর এই ছুইটা নষ্ট হইয়াছিল, “এখন যত্র পাইয়া 

বেশ বর্ধিত হুইয়াছে। প্রায় মকল গাছে এবৎসর 

ফল_হয়াছে। 
ঝট 

কষক । 

*্বীজ্জ এই সময় বপণ কর! উচিত। 

২৬৯ 

বাগানের মাসিক কার্য 

বৈশাখ মাস। 

সব্জী বাগান।-__- 

দেশী সন্জী।-_মাখন সীম, বরবটা, লবিয়া প্রভু 
টেপারি কেই 

কেহ ইতিপুর্ব্বেই বপণ করিয়াছেন, কিন্তু টেপারি 

বীদ্ বসাইবার এখনও সময় যায় নাই। শস!, 

বিলাতি কুমড়1, লাউ, স্কোয়াম ব! বিলাতি কছু, পাল! 

ঝিঙগা, পুই, ডেঙ্গে! নটে প্রভৃতি্পাক বী্ এখনও 

বপন কর! চলে কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের 

মধ্যে এ সমস্ত বীজ বপণ কাধ্য শেষ করিতে পারিলে 

ভাল হয়। ভুট্রা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গ! বীজ বৈশাখের 

শেষ পধ্যন্ত বসাইতে পার! যায়! আশু বেখুণের 

চারা তৈয়ারি হইয়া! গিয়াছে । বৈশাখ মাসে ২১ 

দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহ।দিগকে বীজ-ক্ষেত্র 
হইতে উঠাইয়। রোপণ করিতে হইবে। 

222 

কবি ক্ষেত্র ।-- 

বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আউস ধান্ত, ধনিচা, 

অরহুর, পাট প্রত্থতি বীঞ্গ বপণ করিতে হয়। গবাদি 

পশুর খানের জন্যও এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস 

প্রহৃতি ঘাস বীজ বপণ করিতে হুইবে। ভুটা, 

জোয়ার প্রতি খীজ বৈশাখের প্রথমেই বপণ করা 
উচিত। যদ্দি উক্ত কার্য শেষ নখ হইয়! থাকে তবে, 

বৈশাখের শেষ পর্যযস্ত কর! চলিতে পারে। 

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে 

বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের,বীজ বপণ কর! 

সমস্তব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে গাছ 

গুলি বড় হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার 



বা ই উঠে। রে মাসের ঠা বীজ 

ইক্ষু বা আখের টাক বসাইবার কাধ্য শেষ হইয়া 

গিয়াছে। ইক্ষু ক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে 

আবশ্তক মত জল সেচন করিতে হইবে। ছুই শ্রেণী 

আখের মধ্য স্থশগ হইতে মাটি উঠাইয়া আখের 

গোড়ায় দিয়! গোড়া বাধিয়া দিতে হইবে। 

ফুল বাগান ।-বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমা-« 

রাস্থদ্, দোপাটা, গ্োব আমারান্থ, কনভলভিউলান্, 
আইপোমিয়া, সন্ফ্লাওয়ার বা রাধা পদ্ম, লজ্জাবতী, 

| মার্টনিয়া) ভায়া, মেরিগোল্ড, স্থধ্যমনী-জিনিয়া, 

ধুতরা প্রভৃতি দেশী মরম্তমী ফুল বীজ বপণ করিতে 

হ্য়। বিলাতি মবন্মী ফুল বীজ শাঁতকাল ভিন্ন 

হয় না, কিন্তু এই সমস্ত ফুলের দ্বারা গীক্ম ও 

 বর্ষাকালের শোঁতা বর্ধন করা যাইতে পারে। 
ফলের বাগান।_-আম, লিচু, কাটাল, জাম 

প্রভৃতি গাছে আবশ্তক মত জল সেচন ও তাহাদের 

ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্ত কোঁন বিশেষ কাজ নাই। 

*আনাঁরস গাছ গুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া 

তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্র 

পাইলে ফল গুলি বড় হয়। 

.. আদা, হলুদ, আটিচোক যদি ইতিপূর্বে বসাইয় 
দেওয়া ন! হইয়। থাকে তবে সেগুলি বসাইতে আর 

কাল বিলম্ব কর! উচিত নহে। 

পত্রাদি | 

পাটের ক্ষেতে সার ।- পাটের ক্ষেতে যদি হাড়ের 
গুঁড়াকি সরিষার খৈল এইক্ষণ দেই তবে এ ক্ষেতে 

পাট উঠিয়া গেলে আলু কিম্বা কপি করিলে এ 
জমিতে কি পুনরাদ সার প্রয়োগ করিতে হইবে, 
অগব! এই যে সার এইক্ষণ পাটের ফসলের পূর্বে 
দেওয়া গেল উহাতেই কা হইবে? 

হাড়ের মোট! গুড়া এইক্ষণ চাসের সঙ্গে জমিতে 

মিশাইয়া দিতে হইবে অনুমান করিতেছি ইহা ঠিক 

কিনা, আর যদ্দ খৈল সার প্রয়োগ করি তবে উহ] 
কি চাষের সঙ্গে মিশাইয়৷ দিতে হইবে ঝা গাছ ৪1৬ 

অঙ্গুলি দাড়াইলে খেণ গুঁড়া করিয়৷ জমিতে ছড়াইয়া 
দিয়! লাঙ্গলের দ্বারা অথবা আচড়। দ্বারা জমি 
উষ্কাইয়। দিলে ভাল হইবে, অর্থাৎ খৈল সার দিলে 

কোন সময় দিতে হইবে? 

সর্বাপেক্ষা কম ব্যায়ে কোন সার নরসরিতে 

খরিদ করিতে পারা যায়? 

আখের বীজের পরিমাণ ।---শাঁমসাড়া আখের 

বীজ ॥০ দশ কাঠা জষিতে কি পরিমাপ লাগিবে এবং 
এক বিঘা জমিতে আদার বীজ কত লাগে, এবং 

আদার ক্ষেতে কি সার প্রয়োগ করিতে হয়? 

স্রীমবনেপাল ঘোষ । 

কাঠানীয়ার আবাদ, সাজিয়াড়া পোঃ আঃ গান! 

ডুমুরিয়া, খুলন| | 

[ গোময়ের অভাব হইলে বিঘা প্রতি ৩/০ 
হিসাবে হাড়ের গুঁড়া বা খেল সার প্রয়োগ কর! কর্তব্য 
অথব! ২/৭ মণ খৈল ও ১/০ মণ হাড়ের গুড় 

দিশ্রিত করিয়া প্রতি বিথাত্তে প্রয়োগ করিলে হইবে। 
বিঘ! প্রতি ৫০ মণ গোময় সার প্রয়োগের পরিবর্তে 
উক্ত সার প্রয়োগ করিলে ফসল সমান দীড়ায়। 

পুধরণীর পাঁক মাটি ছড়ান হইলে খেল বা হাড়ের 
গুড়! অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে চলে। 

গ্রতি বিঘায় ১/ মণ হিসাবে প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট 
হয়। হাড়ের গুড়া প্রতি বৎসর প্রয়োগ করিতে হয় 
না। যে বংসর জমিতে হাড়ের গুড়া দেওয়া যায় 
তাহার পর বৎসর পধ্যস্ত জমি সারবান থাকে। 

হাড়ের গুড়! মাটির সহিত মিশিতে কিছু বিলম্ব হয় 

২। রেশম বিজ্ঞান ।- (৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পুণ) 
রেশমের পোকার চাষের পক্ষে এই পুস্তক খাঁনি 
একান্ত প্রয়োজনীয়; ইহা সচিত্র। মূল্য ১র 

স্থানে ১২২ টাকা মাত্র ।-কৃষক অফিস। 



মে খণ্ড *২শ সংখ্যা। 
সপ 

উচিত। বস্তুত দেখ! যায় যে যদি জগিতে হাড়ের 

গুড়া প্রয়োগ কর! মায় মে বৎসর অপেক্ষা পর বৎসর 

ফল "ভাল হয়। খৈল সার পাট বীজ বপণের 
অব্যবহিত পুর্বে প্রয়োগ করিলেই চলিতে পারে। 

হাড়ের গুড়! ব। খৈল দিলে পাটের ফলনের হার 

বিঘ। প্রতি ১০1১২ মণ, পর্যন্ত হইতে পারে। 
ভড়ের গুড়া ২০/০ মণের অধিক হইলে ২, 

টাঁক। হিসাবে মণ পাওয়া যাইতে পারে। তাহার 

কম হইলে ৩২ টাক! মণ হিসাবে এসোসিয়েসন হইতে 
সরবরাহ করা যায়। বদ্ধমান পরীক্ষা ক্ষেত্রে দেখা 
গিয়াছে গোময় সার প্রয়োগে পাটের সর্বাপেক্ষা অধিক 

ফলন দীড়ার়। অন্য সারে তত সুবিধাজনক ফল 

হয় না। পূর্ব বঙ্গে যে জমিতে পলি পড়ে তাহাতে 

বিনা সারেও ফসল ভাল হয়। তাহার উপর গোময় 

দিলে ফসলের আরও বৃদ্ধি হইতে দেখা ষায়। 
০ 

গন্ধক প্রয়োগে অনিষ্ট ।_-কোন উগ্ভানপাঁলক 

লিখিতেছেন যে তিনি স্জী ক্ষেত্র হইতে পোকা! 

নিবারণ করিবার জন্য আমাদের উপদেশমত গন্ধক 

গুঁড়া ছড়াইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষেত্র স্বামী এক্ষণে 

সেই ক্ষেত্রের সক্জীপ্ব্যবহার করিতে ভয় পাইতেছেন 

কারণ যদি সব্জীতে অর্ধক মাত্রায় গন্ধক আহরণ 

করিয়া থাকে তাহা হইলে উত্ত সব্জী ভঙ্ষণে 

অতিরিক্ত গন্ধক শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। 

আমর! তছুত্তরে বলি ষে উক্ত ফসল ব্যবহারে কোন 

আশঙ্কা নাই। এই অল্প দিন মাত্র ষেগন্ধক জমিতে 

ছড়াঁন হইয়াছে তাহা জমির সহিত মিশিয়৷ উদ্ভিদের 

গ্রহণোপযোগী অবস্থ প্রাপ্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ 

যতই কেন ছড়ান হউক ন! এত অধিক মাত্রায় 

উত্ভিদ তাহা আহরণ করিতে পারে না, বে যাহাতে 

ভজ্জাভ ফল বা শন্ত খাইলে “কোন হানিগনক ফল 

দর্শিতে পারে। 

ক্কষক। 

এই জগ্ঠ পাট চাষের বু পূর্বে ্মিতে প্রয়োগ কর! 

কৃষক । চৈত্র, ১৩১১। 

এতদোশের আপামর সাধারণের শিক্ষার জগ) 

৬ গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি যে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন আমর! 

তাহার নানা নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি। প্রজ! 

সাধারণের শিক্ষাবিধানের দিকে গভর্ণমেন্টের এই রূপ 

অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় অনেকের 

হৃদয়েই বিশেষ আশার সঞ্চার, হইয়াছিল। সর্ক 
ঈ্লীধারণকে আপনাদের এবং দেশের ও দশের ইষ্ট" 

সাধনক্ষম চিন্তা ও কার্যে ব্যাপূৃভ করাই শিক্ষার 

প্রধান উদ্োশ্য। আজকাল দেশে শিক্ষার নান! 

শেণী বিভাগের কথ শুনা মাইতেছে । ৫কহ কৃষকের 

জন্ত এক গ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন, 

কেহ্ শ্রমজীবীর জন্য এক প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা, 
করিতে বলিতেছেন, কেহ মধ্যবিৎ লোকের জন্ত 

এক প্রকার শিক্ষার বাবস্থা করিতে বলিতেছেন । 

ক্রমে ক্রমে দেখিতেছি দেশে যত গ্রকার জাতি ধর্ম 

আছে, প্রায় তত গ্রকার শিক্ষার প্রস্তাব উত্থাপিত 

হইবে । গভর্ণমেন্টও এই শিক্ষা বৈষম্য সমর্থন 

করিতে যাইয়া দেশের একটা মহানি& সংঘটন করিতে 

যাইতেছেন। প্রথমতঃ প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষার্থীকে 

কোন একটী বিশেষ বিষয়ে অধিকার প্রদানের চেষ্টা 

ফলবতী হইতে পারে না চিন্তাশীল বক্তি মাত্রেই 

এই রূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

শিক্ষার্থীকে প্রথমে বাহ্ বস্তগুলির গ্রাতি সুষমা দৃষ্টি 

গ্রয়োগ করিতে. শিক্ষাইতে হইবে4 তৎপর তাহার 
তৎসম্বস্বীয়,অভিজ্ঞতা সমষ্টি সুবিন্তস্ত হুইয়! যাহাতে 

নূতন জ্ঞান লাভের পথ প্রশস্ত করিতে পারে সেই 

দিকে তাহার মানগিক প্রক্রিয়ার বিকাশ সাধনের 
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চেষ্টা করিতে হুইবে। শিক্ষা বিধান বড় কঠিন 
কার্য, বিশেষ বালকগণকে কোন কাধ্যকারী বস্ত 

জ্ঞান প্রদান আরও কঠিন। কেবল শুদ্ধ ভাষা 
পরিহার করিয়া সাহেবী ব1 গ্রাম্য-ভাষায়, গ্রন্থকর্তী 

স্বয়ং যাহ! পরিপাক করিতে পারেন নাই এই 

রূপ কতগুলি বৈজ্ঞানিক তন্ব গ্রথিত করিয়া 

গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি যে কতগুলি শিশু পাঠ্যের স্পট 
করিয়াছেন তাহার মর্ গ্রহণ চেষ্টায় ভাহাদিগের 

শিক্ষিত অভিভাবকগণও গলতঘন্ম হয়েন। কৃষক- 

শিশু ঘেকি রূপ করিয়! সে গুলির রসাম্বাদ করিবে 

তাহ! আমর1ও বুবিস্ব। উঠিতে পারি না। 
_.. এই দেশে শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে ধাহারা গভর্ণ: 
 মেণ্টকে পরামর্শ দেন, হয় তাহারা শিক্ষা নীতি সম্বদ্ধে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, না হয় তীহার। কোন রাজনৈতিক 
উদ্দেগ্তে পরিচলিত । কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষ! লাভ 

করিতে হইলেও সম্যক ভাষা জ্ঞান সর্বাগ্রে প্রয়োজন 

তারপর দেখিবার বুঝিবার ভাঁবিবার চিন্তিবার 

ক্ষমত| হওয়! চাই । অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি 

দঢ় সংস্থাপিত না হইলে, তছুপরি কোন বিশেষ 
জ্ঞানের প্রাকার উঠাইতে পারা যায় না। কতিপয় 

বিজ্ঞানবিদ প্রণীত তথাকথিত সহজ বাগলায় লিখিত 

কুষিবিজ্ঞান গুলি পাঠ করিয়া আমাদিগের কৃষক 

বালকগণ তাহাদিগের মূখ পিতামাতা হইতে 

ভধিকতর কৃষিপারদর্শী হইবে এ বিশ্বা আমাদের 

শাই। বরং তাহার! কার্যকালে যে জ্ঞান লাভ 

করিবে তাহাতে সাঁধারণ-শিক্ষা-পরিপুষ্ট মানসিক 
বৃত্তি প্রযুক্ত হইলে অধিকতর ফল লাভের আশ! 

করা যায়। লোকের জ্ঞান পিপাসা বৃদ্ধি পাইলে, 

হইিভাহিত বুবিবাপ ক্ষমতা জন্মিলে, চিরপোধিত 

কুসংস্কার প্রিহারের প্রবৃত্তি হইলে তাহার সংৰাদ 
পত্র পাঠ করিয়! হউক, বিশেষজ্ঞ প্ডিতগণের নিকট 

হইতে হুউুক' কিংবা! অন্ত যে কোন উপায়ে হউক 

_ ঠচত্র, ১৩১৯ 
সনি ই উঠ ভিত সি ও ৪ 

আপনাদ্দিগের ব্যবসায়ের অনুকূল তত্বাদি সংগ্রহ 

করিয়া লইবে। সাধারণ শিক্ষায় মনে যে উদ্দীপন। 

জাগরিত করিয়া! দেয় সেই উদ্দীপনার অভাবেই 

আমাদের দেশ সমস্ত বিষয়েই এরূপ পশ্চাৎপদ। 

মনোবৃত্তি গুলির বিকাশ ও পরিস্ষ,রণের সময় জটিল 

ও নীরসতত্ব সম্বলিত কোন পুস্তকাদি পাঠাথীর 

*সমক্ষে উপস্থিত করিলে সেই বিষয়ে তাহার বিতৃষ্ণা 

বদ্ধমূল হইবারই সস্তাবন!। সুতরাং প্রথম শিক্ষার্থী 

এই কৃষি'শিক্ষার ক্রম দেখাইয়া গভর্ণমেপ্ট আরও 
এতৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচারের অন্তরায় উপস্থিত 

করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 
শপ (0 ৩০আট 

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কল্পে শিক্ষাবিভাগ বদ্ধ 

পরিকর হইলে দেশীয় কয়েকজন গণ্য মান্ত লোক 

গন্ভর্মেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে সহজ গ্র।মা- 

ভাষায় কৃষি পুস্তকার্দি প্রণয়ন করাইয়! প্রাথমিক 

স্কুল সমূহে পাঠ্য পুস্তক রূপে নিদ্ধীরিত করিলে 

দেশের উপকার হইবে। গভর্ণমেণ্টও এই পরামর্শ 

দ্বারা পরিচালিত হইয়! উত্তর, মধা, পূর্বর্ব ও পশ্চিম 
বঙ্গে যে রূপ বিভিন্ন গ্রাম্য-ভাষার প্রচলন আছে 
তৎ তৎ ভাবায় পুস্তকাদি প্রণয়নে কৃতসঙ্বল্প 

হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি চতুর্দিক হইতে ইহার 
বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হওয়ায় গভর্ণমেপ্ট এই প্রস্তাবের 

পুনরালোচন1 করিয়া দেখিবেন এরূপ আশ্বাম প্রদান 

করিয়াছেন। আমরা ইহাতে সর্বাস্তকরণে গন্ভর্ণ- 

মেণ্টের সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না এবং 
আশ! করি গভর্ণমেন্ট নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়! 
বঙ্গবাসীর ধন্যবাদ ভাঁজন হইবেন। 

কষিদর্শন-__সাইরেণসেষ্টর কলেজের পরীক্ষোত্ভীণ, 
কৃষিতত্ববিদ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত 

জি, সি বন্গু এম, এ প্রণীত মুল্য ॥*। কৃষক অফিস। 
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ম্বারা দেশের কৃষিকার্যের কি উন্নতি হইল? আজ 
এই প্রশ্নের উত্তর বা কৈফিয়ৎ ম্বব্ূপ আমাদের 

কাজ ষন্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে চাই, তাহ! 
এই০-্্প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি-বিভাগ দ্বারা যে কিছু 
সামান্য কৃষিকার্ষের উন্নতির সুচনা হইয়াছে, তাহ! 

অনস্ত অভাবের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে মনে হয়, 
যেন দেশব্যাঁপি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, অন্নাভাবেজীর্ণ 
লীর্ণ অসংখ্য নর নারীর নিকট মুষ্টিমেয় অন্ন মাত্র । 

ক্ষুনার জালাঁয়া যাহার বৃক্ষের শুষ্ক পত্র উদরপাৎ 

করিতেছে, কে না জানে তাহাদের নিকট যৎ- 

সামান্ত অন্ন উপস্থিত করিয়! তাহার্দিগের বিলুপ্ত প্রায় 
অন্নের শ্থৃতি জাগাইয়া কেবল তাহাদিগকে ক্লেশই 

দেওয়া হয়, কিন্তু উহা দ্বারা তাহাদের ক্ষুনিবৃত্তি হয় 

না। 
এখন তিনটি গুরুতর প্রশ্নের ভত্তরের ছারা 

আমার মন্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। প্রশ্ন 

তিনটি এই ;-- প্রথম প্রশ্ন কৃষি সম্বন্ধে দেশের অভাব 

কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন এর অভাব বিমোঁচনের উপায়ই 

বা কি? তৃতীয় প্রশ্ন আমরাই বা তাহার জন্ত.কি 

করিয়াছি বা করিতেছি। 

প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমাদের বিশেষ রকম 

অন্নাভাব, দেখ নিয়ত চতুর্দিকে হা অন্ন হা অন্ন 

করিয়৷ নিরস্তর আর্তনাদ উঠিরাছে ও উঠিতেছে। 

প্র যে যুবক চৈত্রের ছুই প্রহরের রৌদ্রে দর্মাক্ত দেহে 

মরুভূমির স্তায় উত্তপ্ত বানুকারাশি পরিপূর্ণ প্রান্তর 

হইড্রে প্রান্তর পার হইস্স! কিসের অন্বেষণে ছুটিয়াছে? 

জিজ্ঞাসা “কর বরিবে।_ক্ষুধার জালায় ছুটয়াছি। 
১.০ %৯ 

ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, কে. তাহায় অন্য: কিনেন 
প্রাচীন লোৌকদিগের় নিকট শুনিতে পাই াহাছের 
আমলে টাকায় এক ষণ চাউল বিক্রয় হইত, এখন 
এক মণ চাউলের মূল্য অন্ততঃ চারি টাকা, বাস্তবিক 

শহ্তাদি চুর্শল্য হইবার নানা কারণ সন্বেও উৎপন্ন 
শস্তের পরিমাণ হাঁস হওয়াও একটি প্রধান কারণ, 

১ তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে 
এক প্রকারে খান্তের উপযুক্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্তের 
অভাব হইতেছে । এই অভাব বিমোচন চেষ্টাই 
আমাদের কাজ। ূ 

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই অভাব নিবারণের উপাঁয় কি? 
ইছার এক মাত্র উত্তর জমির উৎপাঁদিকা শক্তি বৃদ্ধি 
করা, প্রত্যেক জমিতে অল্লাধিক পরিমাণে নানা - 
প্রকার সার বর্তমান রহিয়াছে, যে জমিতে সারের 
ভাগ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে আমরা তাহাকে 
উর্ধরা ও যে জমিতে সারেরু ভাগ কম থাকে 
তাহাকে অনুর্বরা নামে অভিহিত করিয়া থাকি ।' 

জমির সারই শশ্তাদির প্রধানতম খান্ভ । সবল ব্যক্তি” 
উপযুক্ত খাগ্ভ অভাবে যেরূপ দুর্বল হইল! পড়ে, 
সেই রূপ শন্তাদির গ্রহণোপযোগী সার বা খান্ঘ : 
অভাবে শস্তাদি ছুর্বল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ উৎপন্ব 
শন্তের পরিমাণ হ্বাস হুইয়া যায়। এই উৎপন্ন শস্টের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করাই আমাদের কা্ধ। সকল মানুষের: 
পক্ষে এক রূপ খাদ্য উপযোগী নহে। শরীর তত্ববিৎ.. 
পণ্ডিতের! শিশুর জন্য একরূপ খাদ্য, দুর্ববলের জনতা... 
অন্ত রূপ খাদ্য শ্রবং সবলের জন্ঠ অন্যবিধ খাদ্যের. 
ব্যবস্থা করিয়! .থাকেন। কৃধি-তত্ববিৎ ধান ৬. 
তজ্জাতীয় শস্তের জন্ত একরূপ খাদা বা সার, আর. 

আলুঃ তামাক ্রতৃতির জন্য অন্ত রূপ খাদ বা সি: 
ব্যবস্থা করিয়! থাকেন, এখন আমরা ব্পে বুষ্ষিতে 

পারিতেছি মাচষের খাদ্য স্ধ যেরাগ পরীয়তত্ববিৎ 



্ পরিসর বিন গ্রহণ (করা একান্ত লজ 
ঠিক সেই কূপ কিবি- তন্বিদগণের নিকট শল্তাদিয় 
সার সন্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। শরীর 

. তত্ববিৎ আ্ুচিকিৎসকেরা বলেন, ছরাস্তে লঘু 
ভোজনং . আর মূর্ধ হাতুড়ে চিকিৎসককে যদি কেহ 
_দিজ্ঞাসা করে, ভাই ! দশ দিনের জরে বড়ই ছুর্ববল 
হইয়া পড়িয়াছি, আব প্রথম পথ্য করিতে চাই, 
কি খাইব বল দেখি? তখন হাতুড়ে চিকিৎসক, 

ত্বরায় সবল হইবার জন্ত প্রথম পথ্যের দিনে পোলাও 
নাংসসের ব্যবস্থা করিবেন। এই স্থলেই সুচিকিৎসক 
ও মূর্খ হাতুড়ে চিকিৎসকের জ্ঞানের পার্থক্য দেখায়ায়। 
তাই পণ্ডিতের! বলেন যে মৃর্ধ বৈদ্য যম শ্বরূপ। 

: পূর্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক জমিতেই বিভিন্ন প্রকার 
সার অল্লাধিক পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে এবং 
বিভিন্ন শন্তের জন্ত যে বিভিন্ন সার বা খাদ্যের 
আবশ্যক তাহাঁও উল্লেখ করিয়াছি। একই জমিতে 
ক জাতীয় শন্ত উপযু্টপরি রোপণ ঝ! বপন করিলে 
সেই শন্তের পোষণোপযোগী সার ব। খাদ্য নিঃশেষ 
: হইয়া যায় সুতরাং খাদ্যাভাবে বর্ষ হইতে বর্ষাস্তরে 
উপযুক্ত পরিমাণ শস্ত জন্মে না । 
৭ যদি একই শস্ত একই ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ চাঁষ 

_ক্ষরিবার অভিলাষ থাকে তাহা হইলে সেই শস্তের 
উপযুক্ত খাদ্য বা সার জমিতে প্রয়োগ করা একান্ত 
আবশ্যক হইয়া উঠে। এক্ষণে আমাদিগকে ছুইটা 
 শুকুতর বিষয় সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে, অর্থাৎ 
- সারপ্রয়োগ ও শ্তপর্ধ্যায়। কোন্ শস্তের পর কোন্ 

শশ্ত রোপণ বাঁ বপন হইবে, তাহারই নাম শস্তপর্য্ায়, 

এবং সেই শস্তের পক্ষে কোন জাতীয় সার জমিতে 
ক্ষত পরিমাপ দিতে হইবে আমাদিগকে এক্ষণে 

'সেই পিক্ষ দিতে হইবে । কিন্ত দেশে কে কাহার 

: কথ! গুনে ফকলেই মনে করে আঁমি সব জানি 
জক্াং কানাদের ক! সাধারণে গুনিতে টাহেন না। 

তাই আনরা-হা যাহা লুল বনি মনে ন কিবা খা 
শ্রগার করিবার চেষ্টা করি তাহা গ্রচার করিতে 
পারিতেছি না। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 
আমাদের দেশীয় কষকেরা কি সার প্রয়োগ ও কোন্ 
শন্তের পর কোন্ শন্ত উৎপাদন করিতে হয় তাহা 
জানে না? আমি বলি জানে, কিন্তু তাহাদের জান ঠিক 

হাতুড়ে চিকিৎসকের জ্ঞানের ্ঠায়। বিজ্ঞ চিকিৎসক 
জরাস্তে লঘু ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন, সেই হলে 

হাতুড়ে পোলাওমাংগ আহার করিতে বল্লেন, 
উত্য়ের জ্ঞানের ব্তফাৎ এই স্থলে। গুরু পথ্য 
ভোজনের দ্বারা যে. দুর্বল রোগীর অনিষ্ট হইতে 

পারে হাতুড়ে তাহ! কি প্রকারে বুঝিবে? স্থল 
বিশেষে প্রজার! জদ্দিতে সার প্রয্কোগ করে মতা, 

কিন্তু তাহারা জ্ঞাৰের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়! সার 
বিশেষকে বিশেষ শন্তের জন্ত মনোনীত করিয়া 
উপযুক্ত পরিমাণ সর কথনই প্রয়োগ করিতে পারে 
না । দেশীয় কৃষকের! পুরুযান্ত্রমে অমুক শস্তে 
অমুক সার ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, ইহাতে মে 
তাহারা সকল সময় ন্ুফল না পায় তাহাও নহে। 

কিন্ত য্দি কোন কারণে সেই সার প্রয়োগের দ্বারা 
্ুফলের পরিবর্তে অনিষ্ট ঘটে ততন্লিবারণে তাহারা 

অসমর্থ হইয়া! পড়ে। তাই বলি কষকদিগের সার 
প্রয়োগ ও শস্তপধ্যায় অন্ধকারে টিল ছোড়া, বই আর 

কিছুই নহে। যেমন কোন কোন খাদ্য দ্রব্য; অধিক 
পরিমাণে আহার করিলে মানুষের দেহ স্থুলাকার হয় 

বটে, কিন্ত দেহে বলাধিক্য ন! হয়! বরং বলের হাসই 

সময়-নিরপণ-তালিকা | 

(সবজী ও মরস্থমী ফুলের বীজ বপনের) 
ইত্ডয়ান গার্ডেনিং এসোনিয়েসন হইতে প্রকাঁশিত। 

মূল্য এক আনা। দেড় আনার ডাক ট্রকিট 
পাঠাইলে পাইন 
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৪ ০ না হু এ চর চা ৫ তত, রহ 

পরী - ছি রা ৭ 

হইয়া বায়: "সেইনপ কোন কোন মার িল 
পরিমাণে প্রয়োগ করিলে লতা গুলাদির শাখা 

প্রশাখা ও পঙ্জের বৃদ্ধি গু সৌন্দর্য সাধিত হয়, কিন্ত 
তাহার! উপহুক্ত পরিমাণে ফল প্রসব করে ন!। যে 

ধ্যক্তি ঘে পরিমাণে আহার করিতে পারে তাহাকে 

ভদতিরিক্ত অতি উপাদেয় খাদ ভ্রব্য দিলেও সে 

ভাহ! আহার করিতে পারে ন! সুতরাং তাহা নষ্ট 

ইইয়া যায়। এই কারণেই উপযুক্ত পরিবেষ্টার 
অস্ভাবে অনেক স্থলে অনেক জ্খাদ্য নষ্ট হুইয়া যাঁয়। 
অনেকে না বুঝিয়! ও ন! জানিয়া জমিতে প্রচুর পরি- 
মাণে সার দিয়া থাকেন। অনেক স্থলে শশ্তার্দ 

অতিরিক্ত সার গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, স্থতরাং 

এই পঞ্জিবেশনের ক্রটিতে কত সার নষ্ট হইয়! যাই- 
তেছে। আমাদিগকে শন্তের সার প্রয়োগের মাত্রা 

সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে। 
তৃতীয় গ্রশ্ন-_আমর! কি করিয়াছি ? সবল ব্যক্তির 

সম্তান মবল হয় এ দেশীয় কুষকের1 এই মূল সত্যটা 
ভুলিয়া গিয়াছে । তাই এ দেশে স্থবীজ মনোনয়নের 

সুপ্রথা কোথাও দেখিতে পাওয়া যাঁয় না তজ্জন্তই 

প্রধানতমরূপে এ দেশের কৃষির দিন দিন অবনতি 

ঘটিতেছে। বহুক্কালব্যাগী কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত 

ধরিয়া! জনসাধারণকে স্থবীজ মনোনয়ন ও সুবীজ, 

রক্ষার সুনিয়ম শিক্ষা দেওয়া! যে আমাদের পক্ষে কত 

কঠিন কাজ চিন্তাশীল পাঠকমাত্রই তাহা বুঝিতে 

পারিতেছেন। হতই কঠিন হউক না কেন, কৃষক 

দিগকে বীজ মনোনয়ন ও বীজ রক্ষা শিক্ষা দিতে 

হইবেই, আমরা যদি এই কাজটি করিয়া! উঠিতে না 

পারি তাহা হইলে আমাদের সকল শ্রম পগুশ্রমে 

পরিণত হইবে, আঞ্জ অতি মৃদুন্বরে পাঠকদিগের 

নিকট বলিতেছি আমরা এইদন্ত কিঞ্িৎ চেষ্টা 

কত্সিতেছি। এই বীজ মনোনয়নের দ্বার! অপর 

শে কধিকাজের কিযে উন্নতি হুইয়াছে, এই স্থলে 
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তাহার. টি মার ৮ উদ্লেখ সিতেছি। 
আজকাল প্রতি গৃহে প্রতিদিন সকলেই: দা 

বী্টচিনি ব্যবহার করিয়া থাকেন.। এই বীটচিনির 
কি করিয়া এত উন্নতি হইল, কি প্রকারে এত স্থলভ 

হইল, তাহাই আজ কৃষকের পাঠকবর্গকে আানাইব। 

প্রথমতঃ এক খণ্ড জমি ভাল করিয়া চাষ দিয়া উপ- 

যুক্ত সময়ে তাহাতে বীট শস্তের উপযোগী সার দিয়া 
বীটের চারা রোপণ করা! হইল) উজ্ত শঙ্তের 
পরিপক্ক অবস্থায় জমি হইতে বীটগুলি তুলিয়া 
রাসায়নিক পরীগ্ষার দ্বারা হয়ত একটা বীট সর্বা- 
পেক্ষা মিষ্ট অর্থাৎ অধিক শর্করাযুস্ত বলিয়! প্রতিপন্ন 
হইল সেই বীচের বীজ রাখিয়। পূর্বোজ নিয়মে পুনরায় 
শ্খাসময়ে বীট চাষ করিয়! এরূপ পরীক্ষার দারা 
তন্মধ্যে যে বীটগুলি সকলের অপেক্ষা সুমি বলিয়া. 

প্রতিপন্ন হইল, সেই সকল বীটের বীজ রাখিয়! অপর 
গুলি বর্জন করা হইল। এইরূপে পুনঃপুনঃ নির্বাচন 

সবার প্রথমাবস্থায় যে বীটে শতকরা ৬ ভাগ চিনি 
ছিল বর্তমানে তাহাতে শতকরা ২ ভাগ চিনি 
উৎপন্ন হইতেছে। তজ্জন্ক এত স্থলভ মূল্যে বিট" 

চিনি বিক্রয় করা সম্ভবপর হইয়াছে । এই প্রতি- 
যোগীতার দিনে উৎকৃষ্ট বীজ নির্ধাচন (5990 
9190007; ও £9)906101)) যে কৃষিকারধ্যের 

উন্নতির জন্ত কত প্রয়োজনীয় বিষয় এই একটা 
ঘটনার দ্বার তাহা প্রমাণিত হইল। কৃষির 
উন্নতিকল্পে এই সমস্ত কাধ্যের সুচনা হইন্নাছে 
এবং ইহার জন্ত ক্লষিবিভাগ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। 
কিন্ত এ কাজ এক দিন বা ছুইদিনে সম্পাদিত হইতে, 
পাকে না। আমাদের যথাসাঁধা আমরা করিতে 

প্রয়াস পাইব। সাধারণের এই সময়ে উদ্যোগী. 
হওয়া উচিত চতুর্দিক হইতে সুবাতাস নাঁ বহিলে 
ফোন কার্ধাই সুসম্প্ন হওয়া সম্ভবপর নহে।-_্রীহ় 

কুমার গুহ--বঙ্গীয় কষিবিভাগের ক্ণচাদী। 



 চৈপ্র, ১৩১১, 

কথ নী প্রা  পরারত তর্মের মহত 
উদ্ডি “জীবনের সম্বন্ধ । 

উর তবেরানে 

গৃিকার (উৎপাদিকা। শি যে শুধু তাহার 
শ্বী্াবিক গঠন ও তনস্তপিহিত উত্ভিদ্বের আহারীয় 
 উপাদানরাশির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে এমত নহে, , 

স্থানীয় আবহাওয়া বা প্রাকৃতধর্মী (০1170866 ) ও 

উহার উৎপাঁদ্দিকা শক্তির উপর যথেষ্ট কার্য করিয়া 
থাকে। আমাদের প্রযোজ্য আবহাওয়! শবটা দ্বারা 

কোন স্কানের আলোক, বায়ু, তাপ এবং আর্জতার 
কার্যকারিতা বুঝিতে হুইবে। এই প্রাকৃত ধর্দের 

_বৈলক্ষণা জনিতই বিভিন্ন দেশের শস্তেরও বৈলক্ষণ্য 
 দৃষ্ট হয়। জমি যতই উর্বর! হউক ন! কোন, বায়ু, 
উত্তাপ, জল ও আলো! উপযুক্ত পরিমাণে না পাইলে 
উত্ভিদ-জীবন.নতেজ হইতে পাঁরে না? ইহার নিদর্শন 

ত্বূপ আমর! দেখিতে পাই যে, যে বৎসর আকাশ 
“ অধিকাংশ সময় মেঘাচ্ছন্ন থাকে, এবং তজ্জনিত জমি 
নিয়মিতরূপে হুর্য্যোতাপ হইতে বঞ্চিত হয়, সে বৎসর 

ক্ষেত্রের ফসল শ্বাভাবিক সময অপেক্ষা! অনেক গৌণ 
পাকে। যে বৎসর বর্ষার সময় সুর্য একবারে 

 মেঘবাত থাকে এবং সর্বদা! বৃষ্টিপাত হয়, সে বদর 
বর্ধার ফসল সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠাই কঠিন হইয়া 

ঈাড়ায়; কারণ যে কার্বণ (০21১০) যাহার 

অংশ উত্তিদ শরীরে : সর্বাপেক্ষা বেশী এবং যাহা! 

উত্ভিদগগ বায়ুমণল হইতে আহরণ করিয়৷ থাকে সেই 
 স্কার্ধণ আলোক এরং উষ্ণতার অভাব হইলে উদ্ভিদ, 
আহরণ করিতে পারে না) এতগ্যতীত যৃত্তিকাস্থিত 
. গদদার্থগুলি উদ্ভিদের আহারোপযোগী অবস্থায় পরিণত 
: ক্করিয়া লইবার ঝন্ত বায় এবং বৃষ্টির সবে রৌদ্রের 
হারও বিশেষ আবষ্ককীয় | 

বেক প্রকারের জল বাধে বিভিন্ন প্রকারের 
ফসল শবঁচারুরূপে ফলিতে দেখা যাঁয়। সাগর-পৃষ্ঠেয় 

৫৯০* ফিট উপরে ইক্ষু জন্মিতে পারে না। ইংলগ্ডে 

৮ মাসে গস পাকে, ভারতবর্ষে ৪২ মাসের অধিক 

সময়ের প্রয়োজন হয় না, আবার আমেরিকাতে বীজ 

বপনের সময় হইতে ১০*.দিবসের মধ্যেই গম পাকিয়। 
উঠে স্থানভেদে ঈদৃশ 'বৈলক্ষণ) দেখিয়া আমরা 
সহজেই 'বুঝিতে পারি যে, আবহাওয়ার া্ব্যং 

ইহার মূলীভূত কারণ । | র্ 
এক্ষণে দেশভেক্দে আবহাওয়ার পার্থক্য . কেন 

হয়, তাহা! আমাদিগকে দেখিতে হইবে। পদার্থ- 
বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতঞ্চগুলী স্থানভেদে আবহা ওয়ার 
পার্থকোর ৯টা কারখ নির্দেশ করিয়াছেন, যথা £-- 

(১) তাপ, (২) সাগ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতার তারতম্য 

(৩) সাগরের সহিত্ত দূরত্ব ও নৈকট্য সব্ঘন্ধ (৪) 
ঢালুতা ৫৫) পর্বত : ৬) মৃত্তিকা দ) চাষ ৮) 
বায়ুর গতি (৯) বুষ্টিপাত। 

০) তাপ *ভূমির পৃষ্ঠদেশের তাঁপ পরিমাণ 
গড়ে স্থানভেদে বিভিন্নরূপে হইয়া থাকে, অর্থাৎ এক 
দেশে ভূমির তাপ-পরিমাণ যত অন্য দেশে তদপেক্ষা 

বেণী, কম অথবা সমানও হইছে পারে। ভূমির 
পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ তিনটা মুলীভূত কারণ হইতে 
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নদ ও ক এবং জাধারনিক উত্তাপ, এই তিনটা 
'উত্তাপের প্ররুতিগত বিশেষ স্বাতন্তরা আছে। তন্মধ্যে 

'রালারনিক উত্তাপ মৃত্তিকার অন্তর্নিহিত উত্তিদ ও 

জীবদেহের ধ্বংশাৰশেষ হইতে উৎপন্ন হয়) এই 
শ্রেণীর তাপের তীব্রতা অধিক এবং ভূমির সান্তরতার 
আধিক্যের উপর ইহারও আধিকা নির্ভর করে, কিন্ত 

এই উত্তাপ অতি ধীরে ধীবে উৎপন্ন হয়, সেই জন্য 
উত্তিদ-জীবনে ইছার ক্রিয়া তত স্পষ্ট অনুভূত হয় না। 

দিবাভাগে মৃত্তিকা তাপ গ্রহণ করে, রাত্রিতে উহ! 

 বিকীরণ করিয়! থাকে । এই কারণে দিবা ও রাত্রিতে 

মৃত্তিকার উষ্ণতার বিশেষ পার্থক্য হওয়ার কথা, 

কিন্তু মৃত্তিকার আভ্যন্তরীণ উত্তাপ আসিয়! উহার 

পুরণ করিয়া! দেয় বলিয়া, গ্রীন প্রধান দেশে মৃত্তিকা 

_পৃতিলরেরি অন্ততঃ ৪ ফুট নিয়ে বড় বিশেষ তাপের 

পার্থক্য দৃষ্ট হয় ন। 
'শ্লীত প্রধান দেশে ৭৫-৮*. ফুটের নীচে ভূগর্ভের 

তাপ দিবা রাত্রিতে মম পরিমাণ থাকে, অর্থাৎ 
রাত্রিকালে তাপ-বিকীরণ জন্ত তথাকার উত্তাপের 

হ্রাস হয় না, অথব1* হুর্য্যোন্তাপ হেতু উত্তাপের বৃদ্ধি 

হয় না। 

ভূপৃষ্ঠের তাপ-পরিমাণ বায়ুমণ্ডলের তাপ পরিমাণ 

হইতে গড়ে কিঞ্চিৎ বেণী, ইহারও কারণ আভ্যন্তরীণ 

ভাপ, কিন্তু আর এটেল মৃত্তিকা তছুপরিস্থিত বাযু- 
পু মণ্ডল হইতে শীতলতর। কেন না আর মৃত্তিকা 

হইতে প্রতিনিয়ত যে বাষ্প উ্িত হইতেছে, তজ্জন্ত 
উক্ত মৃত্তিকার মধ্যে কতক উত্তাপ অন্ুদ্বোধিত ভাবে 

পাকে । যেমন এ ভূভাগের জলরাশি বাম্পাকারে 

উঠিয়া যা, আবার তেমনি কৈবিকার্ধণ বলে নিম 
. তৃভাঠগর; 'জলযাশি ভূমির উদ্দেশে আনীত হয়, 
.তজ্জনিত কথফিত লীতলত| সংলাধিত হয়। 
রা আপেক্ষিক তাপ।--দম আয়তনবিশিষ্ জল ও. 

খও 

বিবিধ, 
জপ 

কুনিও তাপ মধ্যে জর বেত তাপ ২' হই 
৫৭ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । আর সমান ওজনের, জল 
ও ভূমির মধ্যে, ভূমির আপেক্ষিক উত্তাপ ১৬০ হইতে 
৩” হয়। যেভৃূমির তাপযত কম, তাপ সংযোগে 

সেই ভূমি তত সত্বর উত্তপ্ত হয়। .বানুকাময় তুমি 
কর্দমময় ভূমি অপেক্ষা অধিকতর তাপবুক্ত, এজন 
সমান পরিমাণ স্খ্যোত্তাপে কর্দিমময় ভূমি বালুকাময় : 
ভূমি হইতে সত্বর উত্তপ্ত হয়। আবার ভূমির উত্তাপ 
ধারণের ক্ষমতাও তাহার প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভি্ন। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে সকল ভূমির জল-ধারণের 
ক্ষমত! সমান নছে। যে ভূমি অধিক পরিমাণে জল 
ধাব্রণ করিয়! রাখিতে পারে সেই ভূমি তাপও অধিফ 
পরিমাণে ধারণ করিতে সক্ষম হয়। জলের তাপ 
মুত্তিকার তাপ হইতে ৪81৫ গুণ অধিক, এই কারণেই 

যে ভূমি অধিক পরিমাণে জল ধারণ করিতে পারে, 
সেই ভূমি অধিক পরিমাণে তাপও ধারণ করিতে 
পারে। হুর্যোত্তাপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মৃত্তিক! 

নানাধিকরূপে উত্তপ্ত হয়, (0487 ) কোয়ার্টদ: 
মৃত্তিকা যে পরিমাণে উষ্ণ হয়, চকময় ও চুণময় 
মৃত্তিক! তদপেক্ষ/! অনেক কম হয়। এন উফ 

প্রদেশে চুণময় ভূমি থাকিলে কৃষিকার্যের বিশেষ 

স্থবিধা হয়। শীত প্রধান দেশে হুর্্যোতাপ কু 

এবং কর্দীমময় আর্দ মৃতিকা স্বভাবতঃই কন 
তাপযুক্ত, ্থতরাং সেখানে অধিকতর পৈত্যপ্রযুক্ত, 
উক্ত ভূমি কৃষিকাধ্যের পক্ষে উপযোগী নহে। আবার 
উষ্ণ দেশে বালুকাময় ভূমি অধিকতর তাপযুক্ধ এবং 

তথায় হ্ুধ্যের তাঁপও বেশী, সুতরাং অধিক উফতা 
বশতঃ কৃষিকার্য্যের পক্ষে উক্ত ভূমি বিধা্নক' 

নহে। এর প্রকার দেশে কর্দিমময় ভূমিই ক্কষি বাটে ছার 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মি ক 

(বিকীরণ)-_দিব! ভাগে মৃত্তিকা! সখরভাপ 

গ্রহগ করে। রাত্রি কাল বাবার তাগ বিকীর? 



রঃ র. মনাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। 
প্র পথ অপেক্ষা বন্ধুর পদার্থ সত্বর অধিক তাপ 
বিকীরণ করে,. প্রকৃতির ইহাই নিয়ম, এই কারণে 

ক্ষার্জ সৃতিক। অপেক্ষ! বালুকামর মৃত্তিকা সত্তর তাপ 
এবিকীরণ করিরা থাকে । আর্র মৃত্তিকায়, বিকীরণ 
শ্বজির অল্পত! নিবন্ধন অধিক উত্তপ্ত থাকার কথা, 
ৃ কি স্বভাবতঃ তাহ! হইতে দেখা বায় না। প্রত্যেক 

ভুমি হইতেই দ্রিবাভাগে সুধ্যোত্তাপে জলকণাসমূহ 
'াশ্পীতৃত হুইয়া উপরে উঠে, আর মৃত্তিকাতে জলকণা 
অধিক প্ররিমাণে থাকে, অতএব অধিক পরিমাণে 

বাশ, উদগত হয় সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় আর্ছ 

সিসি. নীরস হওয়াই শ্বাভাবিক, কিন্তু পূর্বে বলা 
হইয়াছে যে, উক্ত প্রকার মৃত্িক যেমন দিবাভাগে 
'নীরল' হয়, রাত্রিকালে আবার বাষুমগুলস্থ জলীয় 
স্বাপপ শোষণ করিয়! লইয়া অনেক পরিমাণে আর্দ্রতা 
ৃ রঙ করে, তাহাতেই উক্ত তৃমি শীতল থাকিয়া যায়। 

| -. সুমির তাপ সংরক্ষণ ।--ষে পদার্থের বিকীরণ 
পি প্রবল সেই পদার্থের তাপসংরক্ষণ শক্তি কম, 
-ক্কাজেই সেই পদার্থ অপেক্ষাকৃত ঈতল থাকে । যে 
মির মৃত্তিকা যত উত্তমরূপে চুরণীরুত, তাহা তত 
সর তাগ বিকীরণ.করে, হুতরাং তাহ! অধিক তাঁপ 
রক্ষণ করিতে ন! পারির সত্বর শীতল হয়। আবার 
 পস্তরখ্গসমূহ সারা আবৃত ভুমি আন্তে আন্তে তাপ 
বিক্পীরণ করে, সুতরাং অধিক তাপ সংরক্ষণ হেতু 
'বিলন্বে শীতল হয়। জলের তাপ পরিচালন শক্তি 
কম, এই জন্তই সৃষ্যোতাগে অন্ত পদার্থ অপেক্ষা জল 
(বিলবে উত্তপ্ত হয়, আবার উহ্নার বিকীরণ শক্তি কম 

খাকার উত্তপ্ত হইলে শীতল হইতেও কালবিলখ হয়, 
রি রাং জলের জথব! জলমর় আর ৃত্তিকার তাপ, 
পিবাস্ধাগে অথবা রাত্রিফালে প্রায় সমান ভাবেই 
রা: জলের ই শক্তিৎথাকার, এ দেপে তৃমিতে 

থাকে এই, টি ০৯ সান আগ? নে শের ্রউপনোরিতা দেখা বায় রি 
নির্মল, রগতঃ আমাদের দেশে. আধাঢ় ও শ্রাবণ মারে দিবা 

ভাগে ও বাত্রিকালে তাপের পরিমাণ. প্রায় মীন 

থাকে। তাপ পরিমাণের সমতা থাকার, এ. সময়ে 
অধিকাংশ উত্তিদই সতেজ থাকে । াবারপৌর, 

হইতে বৈশাখ পধ্যস্ত কয় মাসে দিবা ও রান্রিতে 
তাপের বিশেষ বৈলক্ষপ্য দৃষ্ট হয়, এ কালে অধিকাংশ 
উত্তিদই নিস্তেজ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই প্রপ্নাণিত 

হইতেছে, তাপপরিমাগের সমতা! উত্ভতিদজীবনের বিশেষ 

উপযোগী । উত্তর ওদক্ষিণ হিমমণগ্ুল হইতে. যতই. 
বিষুবরেখার নিকটবর্তী হওয়! যায়, ততই উদ্ভিদ ক্রমা* 
স্বয়ে সতেজ দেখা সকঁয়। বিধুবরেখার, নিকটবর্ভী 
স্থানের দিবা ও রাত্রিষ্ব তাপের সমতাই ইহার 'প্রধান- 
তম কারণ। ? 

তুমিতে হুর্যযকি রঞ্ধ ল্বভাবে গা হইলে তাহার 
তাপ অপেক্ষাকৃত বাম হয়। গ্রীন্মমণ্ডলে অর্থাৎ 

বিধুবরেখা! হইতে উত্তক্ট ও দক্ষিণ, .কর্কট ও -স্চকর 

ক্রাস্তির মধ্যবর্তী ভূভাগে, হূর্্যকিরণ ক্রমান্বয়ে অধিক, 
বক্রভাবে পতিত হইয়! থাকে, স্থতরাং সেই কল, 

স্থানে হুর্যের উত্তাপ কম।  » 
ভূপৃষ্ঠে কি অবস্থাতে শুর্যোত্তাপ কি পরিমাণে 

পতিত হয়, ফরাশী দেশীয় “বুগের” নামক' জনৈক 

পণ্ডিত নিয়লিখিতরূপে তাহার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, 
ছেন। 

স্বভাবতই হরারস্ি খভুভাবে বিকীণ নি 
থাকে।  হুর্য যখন মধ্যাহ্ে মন্তকোপরি বিরামান, 
থাকে, তখন যদি দশ সহত্র রশ্গি ভূপৃষ্ঠের দিকে, 

জাসিতে থাকে, তবে তন্মধ্য হইতে ৮১২*টী মাত্র 
আসিয়! ভূপৃষ্ঠে উপনীত হয়, অবশি্গুলি বায়ুতে নু 
হইয়া যায়। ুধ্য মন্তকোপরি না খাকিয়া$-:৩: 
অক্ষাংশে ঢালু থাকিলে .৭*২৪টী কিরণ মা আগমন 
করে )-৭০ ঢালু হইলে ২৮৩১টা মার আগত, হধ/১ধীবং 



রা কি 8? ডিন অর্থ চক্রবানে বিরাজিত ধাকে 

ভর ১৯৯ ঈ৫টা রশ্মিই বিনষ্ট হইয়! ৫টা মাত্র রশি 

ভূপুষ্ে পচে, এই নিমিত্বই উদরাস্তের শুরধ্য এত 
মিম্তেজ বলিয়! অনুমিত হয়। যে ভূমি আর্ সেই 
ভূমিতে বর্দি নূরধ্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয়, তবে 

নেখানে কুধ্যোন্ভাপে উক্ত ভূমিতৈ অধিক শম্ত উৎ- 

পার্দিত হইয়া থাকে । পুর্ব্বেই বলিয়াছি সূর্যকিরণ্ 

খ্ুভাবে বিকীর্ণ হয়, অতএব উত লক্বভাবে পৃগিবীতে 

পতিত হইলে, তত্রত্য ভূমি ঢালু হওয়! চ্গাবস্তাক। 

পৃথিবীর অর্ধাংশে ভূমি দক্ষিণ দিকে ক্রমনিয় হইলে 
হু্যকিরণ লখখভাবে পতিত হওয়ার সুবিধা হয় | 

এজন্য শ্রী সকল স্থানে ভূভাগ এই প্রকার হওয়াই 

সমীচীন ; কিন্ত আর একটী বিষয় বিবেচনা করিতে 
গেলে ভূমির ক্রমনিয্নতা আমাদের দেশের উপযোগী 

পছ্ছেটকেন ন।. ক্রমনির্ন ভমিতে জলনিঃসরণের ম্বিধ! 

হইয়| থাকে, তাহাতে ভূমি সহজে শুতা প্রাপ্ত হয়, 

গুধচ এদেশে ভূমির আর্তাই শস্তের পক্ষে অতি 

আবশ্তকীয়, এই কারণে ভারতবর্ষে সাধারণ সর্বববিধ 

গ্রায়োজনে সমতল জমিই শন্তোৎপাদনের সমধিক 

উপযোশী। * 

বিজ্ঞানশিক্ষার সহজ উপার ।-_- 

উদ্ভিদের শৈশব । 

পৃথিবীতে, যেমন নানা প্রকার জীবজন্ত আছে, 
সেইরূপ নানা প্রকার বৃক্ষ লত1ও আছে। মৃত্তিকা! 
ভেদ করিয়! উঠে বলিয়াই ইহাদ্দিগকে উদ্ভিদ কহে। 
অত্যন্ত উষ্ণ এবং অত্যন্ত শীতন স্থান ব্যতীত পৃথিবীর 

সর্কিই উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি দেখিতে 

চে সুলার ভাহাত সকলেই বলিতে পারে, কিন্ত 

গৃবিনীথে কিত' রকমের উদ্ভিদ আছে তাহা "বল! 

ধক. 
টপিক সিটি ২১ পিপি সত 

সরু প্র ক ত এ 

শে 5 পা রিস্ক া ক 

বড় সইজ্জ নহে । রস রব বেড 
দেখিলে কত -রকম উদ্ভিদ :€দখিতে "পাওয়া ধায়, 
সামান্ত ছুর্বা হইতে অতি বৃহৎ বটবক্ষ পর্যন্ত যাবি, 

গাই বিশাল উদ্ভিদ-রাজ্যের অন্তভূক্ত।. বট, আব্বখ,, 

আম, তেতুল প্রস্থতি বড় বন্ধ গাছ। সিনা, ভুয়র, 
আতা, পেয়ারা, বাবলা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট, 

ছোট গাছ। ডেঙ্গো, বেগুণ, মটর প্রভৃতি আর 

ছোট । লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, প্রভৃতি লতা নামে 

অভিহিত । কলমী, টোকাপানা, পদ্ধ গরতৃতি জল 

গাছ। | 

এই সমস্ত গাছ মানুষের অশেষ উপকারে নাইসে: 

*ইহাদিগের কতকগুলি হইতে আমাদের খাগ্চ: দ্রব্য 

সংগৃহীত হয় এবং অধিকাংশই আমাদের অন্লাধিক্_ 
প্রয়োজন সাধন করে। সা 

ধান্ত হইতে চাউল, গম হইতে ময়দা 
ও আটা, লাউ, কুমড়া, সজিনা প্রভৃতি হইতে 

তরকারী; আতা, পেয়ারা, আম হইতে সুস্বাদু ফল $. 
কলাই, মুগ প্রস্ৃতি হইতে দাউল 7 সরিষা, ঙ্ি 

হইতে তৈল প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

পৃথিবীতে গাছ না থাকিলে মানুষের শীবনধারণ+ 

কর! অসম্ভব হইত। কেহ কেহ হয় ত বলিতে 

পারেন যে, মাংস খাইয়াও ত বাচিয়া থাকা যার 

কিস্ত যে সমস্ত জীবের মাংস খাওয়া যায় তাছার। 

টি চিঠি ই 

[বব 898100-20, 
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তা নি ই. রর ৮ 
২ ৪ রি টি সি পপ ৃ ৰ বার না? ইলে বাঁচিযা এ 

৮৪ খানে রি 

পানে না: জতরাং রনতৃত পক্ষে, উ্ভিইই আমাদের 
জীবরধারপের প্রধান অবলম্বন । 

1. উত্তিছ্রে আ্বন্তবিধ উপকারিতা ও কাহারও অবিদিত 

নাই? আমরা রোগ হইতে আরাম লা করিবার 

ছয় যে সমস্ত উধধ ব্যবহার করি তাহাদের অধিকাংশ 

উ্ভিজ্য। পাট, তুলা প্রভৃতি দ্বারা আমাদের পরি- 

ধেয়-প্রস্তত হয়। আমাদের ঘর ও গৃহসজ্জা! উদ্ভিদ 

ব্যতিরেকে প্রস্তত হয় না। আমাদের দেশের আহার্ধ্য 

পদার্থ সমূহের মধ্যে অধিকাংশই উত্তিদ। এত্ত 
উদ্ভিদ যে-্বারও কত প্রকার ব্যবহারে আইসে 
তাহার ইয়ত্ব। কর! যায়ন!। 
 উত্িদ কিরূপে জন্মিয় থাকে, তাহাদিগের উৎপাদন 

ও পরিপোষণেব জন্য মন্ুষ্যর কোনরূপ সাহায্যের 

প্লয়োজন হয় কি না, উদ্ভিদের স্থিত পরিচয়ের পর 
এই সকল বিষয় জানিবার সকলেরই কৌতুহল হইতে 
ারে। বট, অশ্ব, বাবলা, ডুমুর প্রতৃতি আপনা 
আপনি জন্মিয়। থাকে ইহাদের কেহ চাষ করে না৷ 
তাহ! সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু বে গুন, কুমড়া, 
'্মালু, শাক প্রন্থতি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে 
হয় বলি, আমাদিগকে সেগুলি উৎপাদনের 

ব্যবস্থ করিতে হয়। আমাদের নিত্য ও বিশেষ 

গ্রয়োজনীর গাছ গুলির অধিক সংখ্যায় চাষ করিতে 

হয়। মন্য্যের চেষ্টা ভ্বারা যে সমস্ত বৃক্ষলতাদি 
উৎপাদিত হইয়। থাকে সাধারণ ভাষায় তৎসমুদয়কে 

স্ আাথবা ফসল বলিয়! থাকে । জমিতে শন্তোৎ- 

গ্লাফনের নামই কবি। গ্রাম্য ভাষায় ইহাকে চাষ 

হার বলে। . 
ক্কবিই মানবের প্রাণরক্ষার প্রধান উপায়। 

এ (সকলেরই কষিকাধ্ সঘন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা 
বাব কিন কৃষিকাধ্য কি? ফল ও ফুলই 

ল্ৃক্্াতার সৌন্দঘ্য ও. প্রয়োজনীয়তার 

চর 

স্থল । আর. এই বন্দির. ঘেং র্ লু 
মৃত্িকাবৃত করিয়! রাখিলে, তাহা হইতে কিছুদিন: 
পরে তরুলতার উদগম হন, তাহাও এই ফল. পুশ 

মধ্যে লুকায়িত থাকে । এই সারাংশকেই বীজ 
বলে। এই সামান্ত বীঙ্গ হইতে অশ্ব গ্রন্ৃতি 

মহাক্রমের উত্তব হ্য়। ইহা ভানিতে গেছে 
সকলকেই বিম্ময়াখিষ্ট হইতে হয়। কিন্ত কেবল মাত্র 

কতকগুলি বীজ অথব। একখানি ক্ষেত্র থাকিলে 

কৃষিকার্ধ্য হয় ন1। টাক! বী্গ, তছুপধোগী মৃত্তিকা 

ও এ বীঙগ-সম্ভৃত বৃক্ষ জতাদি লইয়াই কৃষিকাধ্য। 
চাষ করিতে গেলে গাঙ্ছ এবং মৃত্তিকা প্রভৃতির 

প্রকৃতি ও গুণাগুণ ও পন্ধম্পরের সহিত সম্বন্ধ জান! 
আবশ্তক। তাহা না ইইলে কৃষিকাধ্যে পারদ 

হওয়া! অপস্তব। এক্সে গাছের গ্রকতি, গঠন ও 

তাহার পরিপুষ্টির উপান্ধ সম্বন্ধে আলোচন! করিয় 

দেখা যাউক। | 

বীজ বপন করিলে ক্ষ জন্মে ইহ! সকলেই জাজ, | 
কিন্তু বীক্জ হুইতে কিরূপ করিয়! চার! বাহির হয় 
তাহ! বোধ হয় অনেকেই লক্ষা করেন না। 

আচ্ছা, এই কয়েকটি মটর হই কি প্রকারে 
কলা বাঁছির হইতেছে, তাহ! নিরীক্ষণ করিয়! দেখা 

যাউক। 

[ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে এন্থলে কৃতকগুজি 
কল! সমেত মটর দেখান আবশ্তক। নিষ্লিকিত্ব 

উপায়ে উহা! সম্পন্ন হইতে পারে। একটি অনি 

গভীর গামল! অথব! ডিসের ভিতর একখানি পাতিন 
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ই রাখিব গামলাতে জল ঢালিয়া দাও। ইটখানি মটর বীনা অস্ত দ্র দেখিত্ডে লু রর 
টু জলে অর্ধেক: ভূবিয্া থাকিলেই চলিবে। ইটের বীজাঙ্ক,রটা নষ্ট করিয়া ফেপিলাম কিন্ত বীজঠী। রে 

উপর কতকগুলি টাটক! মটর বীজ রাখিয়া;কোনরূপ ন্বাভাবিক অবস্থায় রাখিয়া দলে ও বীজের: উপরের 
ঢাকনি দ্বারা গামলাটি ঢাকিয়! দিয়া একটি গরম স্থানে আবরণ আপন। আপনি ফাটি গিয়া অনুর ০১১০ 
'্লাধিয়া দাও । ছুই এক দিনের মধ্যেই মটর হইতে হৃইত। রং 
কন্গা বাহির হইতে আরভ্ভ হইবে। অস্কুরোৎপত্তি.. এক্ষণে প্রত্যেক দিন যে শের রো সর্বা: 
বিশদভাবে বুঝাইতে হইলে ছুই দিন অন্তর, অন্তর পেক্ষা পরিপুষ্ট হইয়াছে সেই বীজটী লইয়া পরীক্ষা 
 এক্প ছুইটা অথবা তিনটা গামলাতে বীঞ্জ অঙ্করিত করিয়৷ দেখিলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি দেখিতে 

করা আবগ্তক। ] পাওয়া যাইবে। অঙ্করিত তুট্রাবীজের চিত্র দেখ । 

তোমরা! প্রথমে দেখিতে পাইবে যে ইটটি জল অস্কুরটি বৃষ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উহার এক অংশ 
শোষণ করিয়! একবারে ভিজিয়! গিয়াছে। ইট ৃ উপরের দিকে বাঁড়িতে থাকিবে 

হইতে বীষ্পগুলি আবার জল শোষণ করিয়াছে । এবং অন্য অংশ নীচের দিকে 

বীজগুলি জলে ভিজিয়া ফীঁপিয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে যাইবে। যর্দি কতকগুলি অঙ্থু- 

একটী ছুরি..ছ্বারা বীজের উপরের পর্দাটি তুলিয়া রিত বীক্গ মৃত্তিকার্ত করিয়া 

»ফেলিলে দেখিতে পাইবে যে ভিতরে আর একটা রাখা যায় তাহা হইলে দেখিতে 
সুঙ্মা পর্দী অথবা আবরণ আছে। সুতরাং বুঝা! | পাইবে যে অল্প সময়ের মধ্যে 

যাইতেছে যে মটর বীজের উপরের আবরণ রা তত গল রি এ সবুজবর্ণ পদার্থ দেখা দিয়াছে)... 

ছি পর্দা দ্বারা গঠিত। | ৃ্ ছুই এক দিন পরে উহা! বাড়িয়া 

[ একটি শু াটর ছাড়াইয়! দেখাইয়! দেওয়! উঠিবে এবং উহার পাশ হইতে? 
আবশ্যক যে শুষ্ক অবস্থায় দুইটা পর্দা আছে বলিয়া শুদ্র ক্ষুদ্র এক জোড়া পাতা" 
বুঝিতে পার! যাঁয় নাঁ। ভিনিলেই উহ! বুঝিতে বাহির হইবে। এই সময় একটি. 

পারা যায়। ] চারা তুলিয়া ইটের উপর ষে- 

উপরের আবরণটী তুলিয়! ফেলিয়! দিলে দেখিতে বীজ অস্করিত হইতেছে তাহার 

পাওয়া বায় যে, অবশিষ্ট যে অংশ রহিয়াছে তাহ! সহিত তুলনা করিয়া দেখ), 

ছুইটী 'ভাগে বিভক্ত । ছুরির অগ্রভাগ দিয়া এ দেখিবে যে অঙ্কের উদ্ধ্ণাংশ . 

ছুইটি পুরু বর্তলাকার অংশ ফাঁক করিয়! ধরিলে পাত! 'লইয়! উঠিয়াছে এবং, 

এক ধারে অতি' ক্ষুদ্র ভাটার মত উভয় প্রান্ত সুঁচাল নিয়াংশ মাটির ভিতর প্রধেশ 

- একটি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার গাত্রে করিয়াছে উপরের অংশ--কাঞড. 

্ ছ্ই. মাঙ্বে ছুই পুরু অংশ সংযুক্ত রহিয়াছে। রী এবং নীচের অংল-পিকড়া” 

কু টা মত অংশই অঙ্কুর এবং ছুইটি পুরু অংশ বীজ, যে রকম ভাঁবৈই মাটিতে 

- ছইট' বীজদল। আমর! কৌতুহলাবিষ্ট হুইয়৷ এই পুতিন দেও যুউক না -ফেদ. 

০৯7, এত 



ভাগ ২ সম রি লি এবং: রা 
ভাগ নিচের দিকেই বাঁড়িবে। 

রা কতকগুলি অন্থুরিত বীজ বিপরীতভাবে মৃত্তিকা 

এমিহিত করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে 

উপরের ভাগ খ্ুরিয়! উর্ধে অর্থাৎ আলোকের দিকে 

বাইিতেছে এবং নীচের ভাগ এ প্রকারে বাকিয়! মাটির 
ডি অর্থাৎ অধ্ধরারের দিকে যাইতেছে । 

এক্ষণে দেখা-যাউক মটর কি করিয়া অস্করিত 

ডি এবং কেনই বা অঙ্ক,রিত হইল। ঘরে আল- 
মারির ভিতর মটর বীজ ুলিয়। রাখ তাহার অগ্কর 

হইবে নাশ"বস্তা বস্ত! মটর অথব! অন্ত বীজ লোকের 

গোলায় পড়িয়া থাকে তাহার কলা বাহির হয় -না। 

কিন্তু কোন প্রকারে যদি বস্তায় জল লাগে তাহ! 

হইলে বীদ অঙ্ক, [রিত হইয়! উঠে। এতত্বার বুঝা যায যে 

বীজের অস্ধূর উৎপত্তির জন্য জল 

অথবা শৈত্য: আবশ্যক | . আমরা পূর্বে 
একখও ইটের নীচে জল দিয়! অস্কংরোৎপাদন করিয়া- 

 ছিলাম। যদি নীচে জল না থাকিত তাহ! হইলে বীজ 

4 ১ অঙ্ক,রিত হইত না। ইহা তোমরা পরীক্ষা করিয়। 
দেখিতে পার। কষকের! এই জন্য বীজ বুনিয়া 

পতনের প্রত্যাশা! করে, কারণ তাহার! জানে যে 

বৃষ্টির জল দ্বারা মৃত্তিক! সিক্ত হইয়া বীজগুলি অঙ্ক,রিত 
হই উঠে। 

কিন্ত শুধু জল পাইলে বীজ অস্থুরিত হয় ন!। 
বাধ হয় খ্মরণ আছে যে, অস্কুরোদগমের সহায়তার 

কন্ঠ বীজ, সমেত গার্মলাটি গরম স্থানে রাখ হইগ্া- 

ছিল বদি তাহ! ন! রাখিয়া খুব ঠাণ্ডা যারগায 
রাখা হুইত, তাহা হইলে দেখিতে এত শীত, কি এক- 
টাই কলা বাহির হইত না। বীজ তলায় যদি 

তা নী জল দেওয়া হয় তাহা হইলে বীজ শী 
পা রী ইহা তোমরা! বোধহয় দেখিয়াছ। ইহার 

8 অঙ্কর উপাধি, পক্ষে; ক শৈউ 
যেমন আবশ্যক তেখনি উত্তাপ আবশ্যক] | 
অবশ্ত সব বীজ হইতে অস্কুর বাহির হইবার ষ্ঠ! 
সমান উত্তাপ দরকার হয় না। তুটা এবং কমড়ার 
জন্ত যে উত্তাপ দরকার, গম, যব অথবা! মটরের। জ্ত 

“তদপেক্ষা কম হুইলে চলে। আবার উত্তাপ কম 
হুইলে যেমন কলা বাহির হয় না তেঙি উত্তীপ 
অধিক হইলে কলা মরিয়া যায়। 

বীজের অঙ্ক ব্োৎপত্তির জন্য আরও 
একটি দ্রব্য আরশ্যক,_ সেটা বায়ু। 
একটি বোতলের মধ্য পামান্ত জল দিয়া তাহাতে, 
কতকগুলি মটর ছাড়ি দাও। বোলের মুখটি 

বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দাও। মটর গুলির কলা 
বাহির হুইবে, অস্কুর কতক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইবে, কিন্তু শেষে মরিক্কা যাইবে। এস্থলে জল ওঁ. 
উত্তাপ উভয়ই ছিল কিন্তু তবুও অঞ্কুর মরিয়া গেল, 

ইহার কারণ কি? কারণ বাতামের অভাব। 
অস্কুরের বৃদ্ধির জঙ্ঠ অক্সিজেন বাগ্লা দরকার হয়। 
বায়ুর পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন। সুতরাং 
যত দিন বোতল মধ্যস্থ বাতাসে অক্সিজেন ছিল, 
তত দিন অস্ক,র বীচিয়া ভিল। যেমদ অক্সিজেন 

ফুরাইয়৷ গেল অঙ্কুর গুলিও সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া গেল। 

কষিতত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দেপ্রণীত। 

কৃষি গ্রন্থাবলী । 
১। কৃষিক্ষেত্রে (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) দ্বিতীয় 
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কষক আফিসে পাওয়া যায়। | 








